
 

1. Danes je dan obletnic porok. Dragi jubilanti! Bog vam je dal milost, da ste 
se skozi desetletja, vsak dan na novo, učili biti družina, učili poslušati in 
razumeti drug drugega, učili hoditi drug z drugim, skupaj, ter se soočati s 
križi in težavami. Ko razmišljam o vaši vztrajnosti biti skupaj (žal se neka-
teri razidejo), se mi zdi, da ste uspeli ostati skupaj predvsem zato, ker ste 
postavili drug drugega pred samega sebe, kakor beremo v Svetem pismu 
Marijine besede: »Tvoj oče in jaz sva te iskala« (Lk 2,48). Marija postavi 
na prvo mesto Jožefa in ne sebe. Tako tudi vi postavljajte drug drugega 
pred sebe, skupaj pa postavljajte na prvo mesto Kristusa in vaše življenje 
bo duhovno vedno bogatejše. Iskrene čestitke! 

2. Prihodnjo nedeljo, 18. septembra, bo začetek novega veroučnega leta. 
Lepo prosim vse otroke in starše veroučencev, da pridete tako k maši kot 
na sestanek po maši, kjer boste dobili vse informacije o poteku verouka. 
Lepo prosim, da s seboj prinesete podpisana spričevala. Ob tej priložno-
sti boste lahko vpisali otroke v prvi razred in poravnali stroške za ve-
roučne zvezke, učbenike in spričevala. 

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: nevesta Tanja Juhart iz Prepuža 
in ženin David Štefánec iz Maribora. Iskrene čestitke! 

4. Danes popoldan bo ob 14.00 uri na domačiji Tenkarjevih v Koritnem na 
Tajni sveta maša in po maši kulturni program nastopajočih pevcev in god-
cev. Družina Košir vas prisrčno vabi na 20. obletnico blagoslova kapelei!  

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

Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Božji otrok sem 5 € 12 € - 

2. Jezus je moj prijatelj 5 € 12 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 5 € 12 € - 

4. Božje darilo zate 5 € 15,00 € - 

5. Znamenja na poti k Bogu 5 € 7,50 € 9,50 € 

6. Skupaj v novi svet 5 € 7,50 € 9,50 € 

7. Kdo je ta? 5 € 7,50 € 9,50 € 

8. Za tvojo duhovno rast 5 € 13,50 € - 

9. Za tvojo duhovno rast 5 € 13,50 € - 
 

DIAKONSKO POSVEČENJE V MARIBORU 
V nedeljo, 18. septembra 2022, ob 15. uri, bodo v mariborski stolnici 
sveti red diakonata predvidoma prejeli štirje novi diakoni. Med njimi je 
eden škofijski bogoslovec, bodoči novomašnik, trije pa bodoči stalni 
diakoni. Kandidati za posvetitev za diakone so: 
1. Klemen Gartner, roj. 16. 9. 1997 v Mariboru, iz župnije Sv. Križ nad 

Mariborom, bogoslovec 6. letnika. 
2. Mag. Anton Hohler, roj. 29. 3. 1962 v župniji Sv. Kunigunda na Pohorju, 

biva v župniji Sv. Martin na Pohorju, poročen in oče. 
3. Vladimir Mar, roj. 26. 6. 1961 v župniji Sv. Lenarta - Podgorci, kjer tudi 

sedaj biva, poročen. 
4. Zlatko Pintar, roj. S. 8. 1958 v Goričanu, biva v župniji Slivnica pri 

Mariboru, poročen in oče. 
 

Bralci Božje besede: 
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 

26. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

25.09.2022 

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

10.00 
1. berilo: Karmen Sadek Pučnik 
2. berilo: Tina Pučnik 

 

Čiščenje cerkve 
 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

11. 09. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 

Ob 10.00  za + Janeza, Martina in Antona Puč-
nika (Štrank) 

Ponedeljek, 12.09.2022 

Marijino ime 
Ob 19.00 za + Jožefo Zajko (236) 

Torek, 13.09.2022 

Janez Zlatousti, škof 
Ob 19.00 za + Antona in Ljudmilo Juhart (N9) 

Sreda, 14.09.2022 

Povišanje sv. Križa 
Ob 19.00 za + Ivana Brgleza (dar. nogometaši) 

Četrtek, 15.09.2022 

Žalostna Božja Mati 

Ob 19.00 za + Ano Vagner (obl.) in rodbino 
Kuhl 

Petek, 16.09.2022 

Ljudmila (Milka), muč. 
Ob 19.00 za + Jožefa in Ljudmilo Goričan (obl.) 

Sobota, 17.09.2022 

Robert Bellarmino, škof 

Ob 07.00 za + Jožico in Antona Leskovarja (51) 
Ob 14.30 za srečen zakon Tanje Juhart in Da-

vida Štefáneca 

25. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

18. 09. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Olgo in Janeza Žlegla (obl.) in 

Martina Sinkoviča 

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. 



 

11              POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Svete podobe in stranski oltarji 

Ker Cerkev naroča, da »stari oltar naj ne bo posebej okrašen,« 

pomeni, da želi, da so verniki med bogoslužjem osredinjeni le na 

»mizo Božje besede (ambon) in evharistije (oltar)«. To pa sporoča, 

da naj bodo tudi stranski oltarji brez prtov in okrasitve, pa tudi 

podobe Marije, angelov in svetnikov, razen ko godujejo ali ko se 

jih zaradi določenih okoliščin posebej spominjamo v bogoslužju.  

Ker med okras spadajo tudi oltarni prti (»vsaj en bel prt naj bi 

bil na oltarju«), moremo reči, da so tudi ti predvideni le za 

daritveni oltar in ne za stranske oltarje.  
 
Papež Frančišek: "Koliko težav v za-
konu bi lahko rešili, če bi si vzeli čas za 
sanjanje. Če bi se za hip ustavili in po-
mislili na svojega moža oz. ženo, se 
spomnili na njegove/njene dobre plati 
in lepe lastnosti. Žerjavico ljubezni je 
treba vsakodnevno ohranjati, zato ni-
koli ne prenehajte biti fant in dekle!" 

Nikoli ne končajte dneva, ne da bi 
se med seboj spravili. Vaš zakonec po-
trebuje vaš nasmeh. 

 

55                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

JAGNJE BOŽJE (AGNUS DEI) 

Jagnje Božje je vzklik, ki ga je Janez Krstnik izrekel množici, ko je 
pokazal na Jezusa in ga predstavil kot tistega, ki bo darovan za naše 
odrešenje (1 Jn,29). 

V bogoslužju pa ta vzklik označuje prošnjo po usmiljenju in miru ter 
služi za bližnjo pripravo na obhajilo.  

Po molitvi ljudstva mašnik dvigne posvečene darove in ponovi 
Krstnikove besede: Glejte, Jagnje Božje in skupaj z ljudstvom prizna, da 
ni vreden prejeti tako vzvišen zakrament. Šele po prošnji, s katero izrazi 
vero v odpuščanje, saj prosi: Reci le besedo in ozdravljena bo moja duša, 
se spoštljivo obhaja. K takšni drži so povabljeni tudi verniki, saj jih mašnik 
povabi: Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

»…Ta moj sin je bil namreč mrtev in je 
ožível; bil je izgubljen in je najden.« 

11. 09. – 18. 09. 2022 
 

Papež Frančišek zakoncem:  
Kakor Abraham, ki je zapustil svojo deželo in se odpravil v neznano, 

»vsak zakonec zapusti svojo deželo v trenutku, ko začuti poklicanost v 
zakonsko ljubezen in se odloči, da se bo brez zadržkov daroval 
drugemu«. »Tako zaroka že pomeni, da je treba zapustiti svojo deželo, 
saj je treba skupaj prehoditi pot, ki vodi k poroki. Različne življenjske 
razmere – minevanje dni, prihod otrok, delo, bolezen – so okoliščine, v 
katerih medsebojna zveza predpostavlja, da vsak opusti svoje navade, 
gotovosti, mirne prostore in se poda proti deželi, ki jo obljublja Bog: biti 
dva v Kristusu, dva v enem. Eno življenje, en 'midva' v občestvu ljubezni 
z Jezusom, ki je živ in navzoč v vsakem trenutku vajinega življenja. Bog 
vaju spremlja in brezpogojno ljubi. Nista sama!« 

»Poklicanost v zakon je poklicanost h krmarjenju nestabilnega čolna 
– toda kljub temu varnega zaradi resničnosti zakramenta – po včasih 
razburkanem morju,« nadaljuje sveti oče. Kolikokrat bi zakonci želeli reči 
ali celo zakričati: »Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?« »Ne pozabimo, 
da je Jezus po zakramentu zakonske zveze navzoč v tem čolnu. Skrbi za 
vas, ves čas je z vami, v zibanju čolna, ki ga premetavajo vode. 
Pomembno je, da skupaj uperite pogled v Jezusa. Le tako boste imeli mir, 
premagali boste spore in našli rešitve za mnoge vaše težave. Ne zato, ker 
bi izginili, ampak zato, ker jih boste videli z drugega vidika.« 

»Ni lahko biti skupaj ves dan… Ne dopustite, da bi zmagala 
utrujenost; moč ljubezni vas dela sposobne gledati bolj na druge – na 
zakonca, na otroke – kot na svoj napor.« 

Ohranite v srcu tri besede: prosim, hvala in oprosti. In ko pride do 
spora, »nikoli ne končajte dneva, ne da bi se prej pomirili«. »Naj vaju ni 
sram skupaj poklekniti pred Jezusa v evharistiji, da bi našla trenutke miru 
in pogled, ki je poln nežnosti in dobrote. Ali pa primi za roko drugega, ko 
je nekoliko jezen, ter mu izsili nasmeh. Morda zvečer pred spanjem skupaj 
glasno izrečeta kratko molitev z Jezusom, ki je navzoč med vama.«  Vaš 
zakonec potrebuje vaš nasmeh. Vaši otroci potrebujejo vaše spodbudne 
poglede. 

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

