
 

1. Končno smo dobili dež, a žal tudi točo. Bog dopušča trpljenje in preizkuš-
nje. Tako lahko rečemo, četudi z grenkobo v srcu, s svetopisemskim Jo-
bom: »Bog je dal, Bog je vzel, naj bo hvaljeno Gospodovo ime.« Ker pa 
bi lahko bilo še slabše, pa recimo: Hvala Bogu, kljub toči bomo še ven-
darle imeli trgatev! 

2. Danes ob 15.00 uri bo sveta maša in blagoslov obnovitvenih del cerkve 
sv. Neže na Brinjevi Gori. Vabljeni! 

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: nevesta Maja Ratuznik iz Draže 
vasi (Žiče) in ženin Lucijan Pliberšek iz Sp. Grušovja. Iskrene čestitke! 

4. Iskrena hvala Alfonzu Zajku, Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za raz-
novrstna dela; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za ku-
hinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
Škofijski odbor za mlade škofije Murska Sobota bo po vzoru Mladifesta iz 
Medžugorja v soboto, 27. avgusta 2022, organiziral 2. Mladinski festi-
val v Sloveniji. Z geslom festivala "S teboj, mati Marija" želimo k nam 
prenesti utrip Medžugorja. Gre za dogodek, ki je namenjen vsem gene-
racijam s posebnim ozirom na mlade, potekal pa bo v župniji sv. Ci-
rila in Metoda v Radencih. 14.00 - pričetek, pozdrav, pesem 
14.30 – kateheza; 15.30 – pričevanje; 16.30 - priložnost za spoved in ma-
lica; 18.00 - molitev rožnega venca; 19.00 - sveta maša, po maši procesija 
s kipom Marije, adoracija in slavilni glasbeni večer. Vabljeni! 

Ob predvčerajšnji toči se vprašajmo: Zakaj preizkušnje in težave? 
 

V očenašu molimo: »In ne vpelji nas v skušnjavo,« kar je preprost in ne-
točen prevod. Pravilne je: »In ne zapusti nas v skušnjavi in preizkušnji.« 
Kljub temu pa nas Bog preizkuša, tudi s točo. Ko Bog dopušča preizkuš-
nje, trpljenje in težave, preizkuša našo vero, upanje in ljubezen, za kar se 
moramo potruditi.  

Zanimiva je zgodba, ki govori o dečku, ki je prejel v dar lepo stensko 
uro. Ves ponosen jo je obesil na zid svoje sobe. Pozabil pa je nanjo 
obesiti uteži. Medtem ko je bil v šoli, je njegova mati na uro skrbno 
obesila uteži in uro tako spravila v tek. Ko pa je prišel deček domov, 
in to ugotovil, je ves nesrečen zavpil: »O, moja uboga ura, ni pravično, 
da moraš prenašati tako težko breme. Odvzel ti ga bom.« Tako je tudi 
storil. In kaj se je zgodilo? Ura se je takoj ustavila in kot da bi govorila: 
»Zakaj si mi odstranil te uteži? Ali res ne razumeš, da brez njih ne 
morem delovati, da sem se  brez njih zaustavila in postala nekoristna. 
Samo zaradi uteži grem lahko naprej.«  

Bog dopušča, da smo v življenju preizkušani, saj nas prav preizkušnje 
vlečejo naprej. Uteži življenja nam pomagajo, da duhovno in čustveno zo-
rimo in rastemo. Brez trpljenja bi se ura našega življenja zagotovo usta-
vila. Vsa bremena življenja nas želijo spraviti na kolena, k molitvi in daritvi, 
pa tudi k zavesti, da nas dobri Bog vzgaja, da bi hodili in sodelovali z 
njegovo milostjo in z zaupanjem Vanj. 
 

Bralci Božje besede: 
21. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
21.08.2022 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Marjana Pučnik 

22. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

28.08.2022 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik Harih 
2. berilo: Žan Pem 

23. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

04.09.2022 

7.00 
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Iza Pučnik 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

 

Čiščenje cerkve 
 

21. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

21. 08. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Antona (Obl.) in Marijo Juhart 

(Kreps) 

Ponedeljek, 22.08.2022 

Devica marija Kraljica 

Ob 19.00 za +Marjana in Miro Tonkovič-Ger-
dej 

Torek, 23.08.2022 

Roza iz Lime, redovnica 
Ob 7.00 za odpuščanje v družini  

Sreda, 24.08.2022 

Natanael (Jernej), apostol 
Ob 19.00 za + Cecilijo Lubej (205) 

Četrtek, 25.08.2022 

Ludvik IX. francoski, kralj 
Ob 7.00 za + Justo in Franca Kelca (222) 

Petek, 26.08.2022 

Ivana Bichier, red. ustanov. 
Ob 19.00 za + Matica Šmida (193) 

Sobota, 27.08.2022 

Monika, mati sv. Avguština 

Ob 07.00 za vse + Brglezove iz Straže in Hri-
bernikove  

Ob 17.00 za srečen zakon Lucijana Pliberška 
in Maje Ratuznik  

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 
 

28. 08. 2022 

Ob 07.00  za + Karolino Jérot in sestro Verico 
Pungartnik  

Ob 10.00  uri za  žive in + farane 

Prihova:                  petek, 10. 06. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 07. 2022 

Raskovec:              petek, 17. 06. 2022 Preloge:                   petek, 06. 08. 2022 

Dobrova :               petek, 24. 06. 2022 Vrhole:                     petek, 12. 08. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 07. 2022 Sevec:                      petek, 19. 08. 2022 

Pobrež:                   petek, 08. 07. 2022 Prepuž:                    petek, 26. 08. 2022 

Novo Tepanje:       petek, 15. 07. 2022 Vinarje:                      petek, 02. 09. 2022 

Zg. Grušovje:         petek, 22. 07. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 



 

8                POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

O krašenju oltarja nam Cerkev položi na srce to, da naj bo 

okrasitev zmerna, sam cvetlični okras pa vedno umerjen in raje 

razpostavljen ob oltarju kot na njem. Res je, da ni primerno, da je 

na oltarju cvetlični aranžma, ki bi zakrival pogled na evharistične 

darove; to pa še ne pomeni, da ne smemo okrasiti oltarne menze z 

nizkimi rožami ali pa na vogal oltarne menze postaviti majhnega 

šopka ali aranžmaja. So pa navodila nekoliko bolj striktna glede 

okrasitve oltarja v določenih liturgičnih časih. Tako naj bo oltar v 

adventnem času okrašen s cvetjem tako zmerno, kakor je primerno 

značaju tega časa, da bo pripravljal polnost veselja nad 

Gospodovim rojstvom, medtem ko je v postnem času prepovedano 

krašenje oltarja s cvetjem. Izvzeta je le 4. postna nedelja (Laetare) 

ter slovesni prazniki in prazniki (RMu 305). Za stari oltar pa pove, 

da naj ne bo okrašen (303), razen če je na njem tabernakelj z 

Najsvetejšim. 
 

52                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

POZDRAV MIRU 

Pozdrav miru izraža željo živeti in širiti Kristusov mir in sprejemati 
bližnjega v vsej njegovi različnosti. Pozdrav miru je: 
- znamenje ljubezni, spoštovanja in izročitve bližnjemu,   
- znamenje, ki izraža željo živeti in širiti Kristusov mir, 
- znamenje, ki nas pripravlja vredne na sprejem Kristusa v obhajilu, 
- znamenje, ki nas spominja na dar miru, ki ga je Kristus zapustil 
apostolom (Jn 14,27), saj molimo: »Gospod Jezus Kristus, svojim 
apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam…« Zato so 
apostoli opominjali vernike, naj se ljubijo in si dajejo pri bogoslužjih sveti 
poljub (osculum sanctum, osculum pacis – 1Kor 16,20; 1Pt 5, 14). 
»Osculum pacis« ali pozdrav miru je predvsem velikonočni dar in 
pozdrav vstalega Kristusa. To pomeni, da je vir pravega miru Bog. 
Razumevanje z bližnjim pa je predpogoj za to milost in s tem predpogoj 
za srečanje s Kristusom v obhajilu. Ker gre za izrazito duhovno 
sporočilo, ni potrebno, da vsakemu sežemo v roko, ampak, kot pravijo 
navodila, le najbližjim (RMu 82).   
 

 
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

21. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

»…In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo 
zadnji.« 

21. 08. – 28. 08. 2022 

Papež Frančišek:  
Pričevanje ostarelih je verodostojno za otroke: pričevanje mladih in 
odraslih ne more biti tako pristno, nežno in ganljivo, kot je lahko pričevanje 
ostarelih, starih staršev. Ko ostarela oseba blagoslovi življenje, ki ji prihaja 
naproti, in odloži vse zamere do življenja, ki odhaja, se ji ni mogoče upreti. 
Ni zagrenjena, ker čas teče in ker bo kmalu odšla: ne. To je veselje nad 
dobrim vinom, nad vinom, ki je dobro postalo z leti. Pričevanje ostarelih 
združuje življenjske dobe in razsežnosti časa: preteklost, sedanjost in 
prihodnost. Oni niso namreč le spomin, ampak tudi sedanjost in obljuba. 
Boleče in škodljivo je, da so življenjska obdobja pojmovana kot ločeni 
svetovi, ki tekmujejo med seboj, pri tem pa vsak skuša živeti na račun 
drugega: to ne gre. Človeštvo je staro, zelo staro, če gledamo z vidika 
časa. Vendar pa je Božji Sin, ki se je rodil iz žene, Prvi in Zadnji vseh 
časov. To pomeni, da nihče ne izpade iz njegove večne generacije, iz 
njegove čudovite moči, iz njegove ljubeče bližine. 

Zaveza med starimi in mladimi bo rešila 
človeško družino. Kjer se otroci in mladi 
pogovarjajo s starimi, tam je prihodnost. Če ne 
bo tega dialoga med starimi in mladimi, 
prihodnost ni jasna. Zaveza med starimi in 
otroki bo rešila človeško družino. Ali bo to 
človeštvo, ki se nam ob vsem svojem napredku 

zdi kakor včeraj rojeni mladostnik, zmoglo ponovno dobiti milost starosti, 
ki je trdno obzorje našega cilja? Smrt je vsekakor za vse nas težak prehod 
v življenje. Vsi moramo iti tja, vendar to ni lahko. Gre pa tudi za prehod, ki 
zapre čas negotovosti in odvrže uro: je težak, ker je to prehod smrti. Kajti 
lepota življenja, ki ne zapade več, se začne prav tedaj. Vendar pa se 
začne z modrostjo ostarelih mož in žena, ki lahko mladim predajo štafetno 
palico. Razmišljajmo o dialogu, o zavezi med starimi in otroki, med starimi 
in mladimi ter si prizadevajmo, da se ta vez ne pretrga. Naj stari z 
veseljem govorijo in se izražajo z mladimi, mladi pa naj iščejo stare, da bi 
od njih prevzeli življenjsko modrost. Hvala. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

