
 

1. Prihodnjo nedeljo ob 10.00 uri bomo imeli srečanje ostarelih in bolnih. 
Lepo prosim, da pripeljete svoje starejše brate in sestre in da tudi sami 
pridete k temu srečanju, najprej v cerkev, potem pa tudi v dvorano. Pol 
ure pred mašo bom spovedoval, med mašo pa boste lahko prejeli zakra-
ment bolniškega maziljenja in kot vrhunec, sveto obhajilo. Naj bo to dan 
odprtega srca za naše starejše brate in sestre!  

2. Kot vsako leto, bo tudi letos drugo nedeljo v septembru, to je 11. septem-
bra srečanje zakoncev jubilantov. Lepo prosim, da se čim prej zglasite v 
župnijski pisarni vsi, ki imate obletnico 5, 10, 15, 20, 25 itd. To je dan 
priznanja in zahvale za čudovitega sozakonca. 

3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, hvala za čiščenje in kra-
šenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in do-
broto. 
 
Papež Frančišek: »Krhkost časa, v katerem živimo, je tudi ta: verjeti, da 
ni možnosti rešitve, rok, ki te dvignejo, objema, ki te reši in ti odpusti, te 
dvigne gor, te preplavi z neskončno, potrpežljivo, prizanesljivo ljubeznijo; 
te vrne na pravo pot.« To je najbolj boleč vidik izkušenj mnogih, ki so med 
pandemijo izkusili osamljenost ali pa so morali zapustiti vse, da so ubežali 
nasilju vojne. Prilika o usmiljenem Samarijanu je danes bolj kot kdaj koli 
prej ključna beseda, saj je očitno, kako »ljudje v srcu čakajo, da jim Sa-
marijan priskoči na pomoč, da se skloni nadnje, jim vlije olja na njihove 
rane, poskrbi zanje in jih odnese v zavetišče.« 

DAR ZA MAŠO – MAŠNI ŠTIPENDIJ 
V ponedeljek, 9. maja 2022, je v Ljubljani na Rakovniku potekala 130. 
redna seja Slovenske škofovske konference. Škofje so priporočili, da je 
od 1. septembra 2022 mašni štipendij (dar za mašo) 23,00 EUR; mašni 
štipendij za gregorijanske maše pa 750,00 EUR. 
 

V soboto, 10. septembra 2022, bo na Ptujski Gori škofijski 
molitveni dan za nove duhovne poklice, ter za svetost in 
stanovitnost poklicanih. Z geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev« 
nadaljujemo sinodalno dogajanje, ki je klic k prenovi nas samih, naših 
občestev in celotne Cerkve.  

Vabljeni, da se zberemo v romarski cerkvi Marije Zavetnice s plaščem 
na Ptujski Gori: 

– ob 8.30 molitvena ura, sočasno v Frančiškovi dvorani program za 
otroke in mlade, zlasti za ministrante; 
– ob 9.30 v cerkvi pete litanije Božje Matere; 
– ob 10.00 sveta maša. 

Ob prošnji za nove duhovne poklice se bomo Bogu zahvalili tudi za vse, 
ki so na Božji klic v duhovništvo ali posvečeno življenje že odgovorili.  
 

V preteklem tednu smo se poslovili od treh faranov: Jožefa Mlakarja iz 
Prelog, Milana Justineka iz Raskovca ter Antona Figeka iz Vrhol pri Slo-
venskih Konjicah. Spomnimo se jih v molitvah. Naj počivajo v miru! 
 

Bralci Božje besede: 
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 

24. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

11.09.2022 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

 

Čiščenje cerkve 
 

 

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 
 

28. 08. 2022 

Ob 07.00 uri za + Karolino Jérot in sestro Ve-
rico Pungartnik  

Ob 10.00 za + žive in + farane 

Ponedeljek, 29.08.2022 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
 

Torek, 30.08.2022 

Feliks (Srečko), mučenec 
Ob 19.00 za + Milana Justineka (8. dan) 

Sreda, 31.08.2022 

Nikodem, Jezusov učenec 
Ob 19.00 za + Antona Figeka (8. dan) 

Četrtek, 01.09.2022 

Egidij (Tilen), opat 
Ob 19.00 za + Jožefa Mlakarja (8. dan) 

Petek, 02.09.2022 

Marjeta, mučenka 
Ob 7.00 za + Gretico Rankl (42)  

Sobota, 03.09.2022 

Gregor Veliki, papež 

Ob 07.00 za + Štefanijo in Ignaca Podergajsa 
in Stanislava Soderžnika 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

04. 09. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Martina in Elizabeto Menhard 

(obl.) 

Prihova:                  petek, 09. 09. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 28. 10. 2022 

Raskovec:              petek, 16. 09. 2022 Preloge:                   petek, 04. 11. 2022 

Dobrova :               petek, 23. 09. 2022 Vrhole:                     petek, 11. 11. 2022 

Dobriška vas:         petek, 30. 09. 2022 Sevec:                      petek, 18. 11. 2022 

Pobrež:                   petek, 07. 10. 2022 Prepuž:                    petek, 25. 11. 2022 

Novo Tepanje:       petek, 14. 10. 2022 Vinarje:                      petek, 02. 09. 2022 

Zg. Grušovje:         petek, 21. 10. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 



9                      POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Splošno navodilo pravi, da naj »okras v cerkvi bolj podpira njeno 

plemenito preprostost kot pa razkošje in da je treba, pri izbiranju 

elementov za okras, skrbeti za pristnost.« To velja tudi za ambon. 

Dostojanstvo Božje besede zahteva, da je v cerkvi poseben prostor, 

kjer se oznanja, in h kateremu se med besednim bogoslužjem sama 

od sebe obrača pozornost vernikov. K temu gotovo lahko 

pripomore tudi zmerna okrasitev. To pomeni, da je lahko ambon 

okrašen le toliko, da ga ne zakriva, ampak ga še bolj poudari kot 

mizo Božje besede. Ob tem pa je treba upoštevati tudi to, da je 

lahko ambon okrašen le toliko, da lahko verniki bralce dobro 

vidijo. 

»Kako lepo je, da nad nami ni slepi Slučaj, ampak ljubeči Bog! Kako lepo 
je, da nas je njegov Sin, ko se je učlovečil, rešil iz začetne katastrofe in 
nam odprl večnost. Kako lepo je, da je Bog žensko povzdignil v očarljiv 
lik Marije. Kako lepo je, da nas ni pustil posamezno tavati s svojo vero, 
ampak je ustanovil Cerkev, za vodstvo in tolažbo. Kako lepo je čutiti roko 
previdnosti vsak dan nad sabo. In kaj vse je krščanska vera dala 
umetnosti, glasbi, literaturi…«              (Alojz Rebula) 
 

53                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

LOMLJENJE POSVEČENEGA KRUHA 

Obred lomljenja kruha je dal celotnemu obhajanju svete maše posebno 
ime – fractio panis. Cerkev ga je uvedla v mašni obred v spomin na 
obred pri zadnji večerji, ko je Jezus po judovski navadi razlomil hleb 
kruha, ki je bil navadno tako velik kot krožnik in za prst debel, ga po-
svetil in razdelil med apostole. Po tej Jezusovi kretnji so v prvih stoletjih 
imenovali mašo kar »lomljenje kruha«. 

Lomljenje kruha je lahko trajalo dalj časa, zato so navadno dia-
koni pomagali mašniku lomiti posvečeni kruh.  

Z uvedbo hostij (11. stoletje) je postalo lomljenje kruha praktično 
nepotrebno. Ker pa ima ta obred lomljenja kruha duhovni pomen, je 
ohranjen tudi v prenovljenem bogoslužju, saj nas spominja na Jezusovo 
smrt na križu, ko je bilo njegovo telo »zlomljeno« in strto za nas. 

Navodilo pravi: »Kretnja lomljenja kruha, ki jo je izvršil Kristus pri 
zadnji večerji ... pomeni, da mi, ki nas je mnogo, v obhajilu postanemo 
eno telo z deležnostjo pri enem kruhu življenja, ki je za rešenje sveta 
umrli in vstali Kristus.« 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

»…vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, 
in kdor se ponižuje, bo povišan.« 

28. 08. – 04. 09. 2022 
 

Izjava Katoliške, Evangeličanske, Srbske pravoslavne in Evangelijske 
binkoštne cerkve ter Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji (12.8.2022) 

Svet krščanskih Cerkva in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji z 
obžalovanjem sprejemamo zadnji odločbi Ustavnega sodišča RS, ki 
omogočata sklenitev zakonske zveze med osebama istega spola in 
posvojitev otrok v istospolne skupnosti. S tema odločitvama se spreminja 
opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, 
očetovstvo, materinstvo. Po našem mnenju je s tem ogrožen 53. člen 
Ustave RS, ki določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, 
otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« 

Poudarjamo, da smo proti diskriminaciji kogarkoli. Vsak človek, ne 
glede na spolno usmerjenost, je namreč ustvarjen kot človeško bitje in 
ima v sebi neodtujljivo dostojanstvo. Zato je prav, da država ustrezno 
zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb. Le-to pa v skladu z 
našim prepričanjem ne sme spodnesti oz. razvrednotiti tradicionalno 
pojmovanje družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe 
temeljnega pomena. 

Na prvih straneh Svetega pisma, kot tudi v Koranu, beremo, da je 
Bog ustvaril človeka kot moškega in žensko in jima naročil, naj bosta 
rodovitna in naj skrbita za svoje potomstvo. Zato je za nas zakonska 
zveza skupnost enega moškega in ene ženske. Novo življenje se rojeva 
iz odnosa med moškim in žensko in tudi otrok potrebuje oba vidika, 
očetovstvo in materinstvo, za zdrav celostni razvoj. Posvojitev otrok 
v istospolne skupnosti bo lahko povzročila krizo identitete pri otroku, saj 
si bo najverjetneje želel vedeti, kdo je njegov oče in kdo njegova mati. 
Obstajajo določene naravne zakonitosti, ki jih ni mogoče tako preprosto 
spregledati. V postopkih posvojitve so najbolj ranljivi prav otroci, zato 
mora država zagotoviti, da prejmejo kar najbolj optimalno okolje za njihov 
celosten razvoj. Vsak otrok ima pravico do očeta in mame, čeprav je 
ta pravica v posameznih primerih okrnjena (npr. smrt staršev, ločitev). 
Vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne 
pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih. 

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

