
 

1. V preteklem tednu smo se poslovili od našega rojaka župnika Martina 
Tonkoviča (8.11.1949 - 29.8.2022). Vsem, ki ste se 
udeležili pogreba na Žusmu iskren boglonaj. V so-
boto bomo imeli mašo »osmino«, h kateri vas pri-
srčno vabim.  

2. Prihodnjo nedeljo vabim vse, ki letos praznujete 
okroglo obletnico poroke: 5, 10, 15, 20, 25 itd., da se 
skupaj Bogu zahvalimo za sozakonca, najdragoce-
nejši Božji dar, ki ste ga prejeli na vaši življenjski poti. 
Hvala Bogu za čudovitega sozakonca. Bog ni našel boljšega, in ker Bog 
daje najboljše, je tudi vaš sozakonec najboljši za vas. Zanimivo je, da na 
Prihovi še nismo prišli do te zavesti, da bi iz srečanja jubilantov naredili 
največji praznik, kot da si ne privoščimo drug drugemu in kot da niste nad-
vse veseli in srečni s sozakoncem. Vendar, četudi bosta le dva ali trije 
pari, bomo vztrajali na tem praznovanju, saj je to praznovanje čudovita 
priložnost za hvaležnost, ki jo moramo izkazovati Bogu za dar sozakonca. 
Če se ne veselite sozakonca ste resno zboleli. Pridite in obnovite zakon-
ske obljube, ozdràvite in žívite darovanjsko ljubezen.  

3. Prihodnjo soboto, 10. septembra, bo na Ptujski Gori Škofijski molitveni 
dan za nove duhovne poklice. Geslo »Pojdi in popravi mojo Cerkev«, 
vabi vsakega vernika, da v sebi poživi zavzetost za molitev za nove du-
hovne poklice. Ob 8.30 bo molitvena ura, 9.30 litanije Božje Matere in ob 

10.00 uri somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo 
bosta bogoslovca 3. letnika Žiga in Timotej sprejeta med pripravnike na 
diakonat in presbiterat. Lepo vabljeni, da se že doma pripravljamo z moli-
tveno devetdnevnico, potem pa zbrani v čim večjem številu, skupaj z nad-
škofom prosimo »Gospodarja žetve, naj pošlje nove delavce na svojo že-
tev.«  

4. Iskrena hvala Janku Juhartu za pleskanje; hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Papež Frančišek je ob smrti zadnjega 
predsednika Sovjetske zveze Mihaila 
Gorbačova poslal sožalni telegram 
njegovi hčerki Irini Gorbačov. 
 

 

Draga gospa Irina Gorbačov 
Duhovno blizu v tem trenutku bolečine 
ob smrti vašega častitega očeta Mihaila 
izrekam iz srca sožalje vam, vsem 
družinskim članom in tistim, ki so v njem videli cenjenega državnika. S 
hvaležnim spominom na dolgotrajno zavezanost sožitju in bratstvu med 
ljudstvi, kot tudi za napredek vaše države v času pomembnih sprememb, 
povzdigujem priprošnje ter prosim dobrega in usmiljenega Boga za večni 
pokoj njegove duše.            Frančišek 

 

Bralci Božje besede: 
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 

25. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

18.09.2022 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Simona Borovnik 

 

Čiščenje cerkve 
 

 

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.) 

Ponedeljek, 05.09.2022 

Mati Terezija, redovnica 
 

Torek, 06.09.2022 

Zaharija, prerok 
 

Sreda, 07.09.2022 

Regina, mučenka 

Ob 19.00 za + Franca Brumeca (Tinekov) 
(103) 

Četrtek, 08.09.2022 

Rojstvo Device Marije 

MALE MAŠE 

Ob 7.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona Pli-
berška 

Ob 19.00 za + Matildo in Maksa Hojnika (154) 

Petek, 09.09.2022 

Peter Klaver, jezuit 
Ob 19.00 za + Franca in Alojzijo Klajžar 

Sobota, 10.09.2022 

Nikolaj Tolentinski 
Ob 07.00 za + žpk. Martina Tonkoviča (8. dan) 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

11. 09. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Janeza, Martina in Antona Puč-

nika (Štrank) 

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. 12. 2022 

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



 

10                                     POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

O tabernaklju Cerkev naroča, da naj bo »na zares častnem, vidnem, 
okrašenem ter za molitev primernem prostoru«; ni pa primerno, da je 
na tabernaklju cvetje, saj tabernakelj ne more biti podstavek za 
karkoli.  

Kakor majhna lučka (to je večna luč), ki gori nad tabernakljem in 
kaže na Kristusovo živo navzočnost, tako kažejo tudi žive rože, ki 
krasijo tabernakelj, na živo Kristusovo navzočnost. In ker je ta živa 
Kristusova navzočnost »večna«, tako naj bi bilo ob tabernaklju 
»vedno« tudi živo cvetje ali zelenje. 

 
Krstilnik nas spominja na prejeti Božji dar prerojenja pri svetem krstu. 
Zato je primerno, še posebej, ko je med mašnim obhajanjem sveti 
krst, da okrasimo tudi krstni kamen. 
 

Bogoslužje je delo Kristusa 
in Cerkve in je kot tàko živ 
organizem, podobno kot 
rastlina; ne smemo ga zane-
marjati ali z njim slabo ravnati. 
To ni spomenik iz marmorja ali 
brona, ni nekaj, kar spada v 
muzej. Bogoslužje je živo kot 
rastlina in ga je potrebno skrbno 
gojiti."        (Vatican Media) 

 

54                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

MOLITEV OČENAŠA 

Mašnik moli:  

Ta združitev te-

lesa in krvi na-

šega Gospoda 

Jezusa Kristusa 

naj bo vsem, ki 

ga bomo prejeli, 

v večno življe-

nje. 

 

Gre za obred, ko mašnik spusti delček posvečene 
hostije v kelih. Izvor tega obreda je praktične in du-
hovne narave:  
➢ praktične, saj so nekoč uporabljali kvašen kruh, ki 

je postal trd (iz tega se je verjetno razvil bizantinski 
običaj, da kruh nadrobijo v kelih z vinom in ga nato 
z žlico dajejo vernikom) 

➢ duhovne narave pa, ker so želeli poudariti 
povezanost današnje evharistije z včerajšnjo vse 
do apostolskih dni, to je do Kristusa. Posvečen 
košček kruha, imenovan fermentum, pa je bil 
znamenje edinosti vere in občestva Cerkve.  

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

»…Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 
menoj,ne more biti moj učenec.« 

04. 09. – 11. 09. 2022 
 

Papež Frančišek: 
»Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne osebe, ki ima za sabo 
mnogo let življenja, izkušenj in zgodovine. Je dragoceni dar, ki se oblikuje 
na poti življenja vsakega moškega in ženske, ne glede na izvor, 
pripadnost, ekonomske in socialne pogoje. Kajti življenje je dar in njegova 
dolžina je privilegij, za nas same in za druge. Vedno!«  
 

Starost je blagoslov 
V Svetem pismu je dolgo življenje blagoslov. Postavlja nas pred naše 
šibkosti, pred vzajemno odvisnost, pred naše družinske in skupnostne 
vezi, predvsem pa pred naš odnos z Bogom. Po papeževih besedah nam 
Bog Oče s starostjo podari čas, da poglobimo poznavanje Njega, bližino 
z Njim, da še bolj vstopimo v njegovo srce in se mu izročimo. »To je čas, 
da se pripravimo na dokončno izročitev svojega duha v njegove roke, z 
zaupnostjo otrok. A je prav tako čas rodovitnosti. […] Starostnik, tudi ko 
je slaboten, je lahko orodje zgodovine zveličanja.« 
 

Ne zgolj preteklost, ampak sedanjost in prihodnost Cerkve 
»Zavedajoč se te nenadomestljive vloge ostarelih oseb, Cerkev postane 
kraj, kjer so generacije poklicane med seboj deliti načrt Božje ljubezni, v 
odnosu vzajemne izmenjave darov Svetega Duha. To medgeneracijsko 
podeljevanje nas obvezuje, da spremenimo svoj pogled na starostnike ter 
se naučimo gledati v prihodnost 
skupaj z njimi.« 

»Ne obstaja samo preteklost, kakor 
da bi za ostarele obstajalo samo 
življenje, ki je za njimi, in plesniv 
arhiv. Ne. Gospod lahko in hoče z 
njimi pisati nove strani, strani 
svetosti, služenja, molitve … Danes 
bi vam rad povedal, da so starostniki 
'sedanjost' in 'prihodnost' Cerkve. Ja, tudi prihodnost Cerkve, ki skupaj z 
mladimi prerokuje in sanja!« 

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

