
 

 

 

1. Po maši bodo ključarji pobirali sedežnino ali »činž«. Ne gre za plačilo 
sedežev, ampak za starodavni način prebujanja zavesti, da smo vsi odgo-
vorni za vzdrževanje naše čudovite cerkve. Hvala za razumevanje in za 
vsak vaš dar! 

2. S pepelnično sredo bomo vstopili v štiridesetdnevni postni čas, to je čas 
resnega preverjanja naših odnosov do samega sebe, bližnjega in do 
Boga, čas poglobitve vere, upanja in ljubezni, čas poglobitve naše pripad-
nosti družini, Cerkvi in Bogu, čas poglobljene molitve, čas posta (od hrane 
in pijače) in dobrih del. 

3. V prihodnjem tednu ne bo verouka na določene dneve, ampak bo verouk 
in maša za vse, tako otroke kot starše,  v sredo ob 18.00 uri. Sveto mašo 
bo vodil nadškof msgr. Marjan Turnšek. Lepo prosim, da se vsi otroci in 
starši omenjene maše in obreda pepeljenja, zagotovo udeležite. Po maši 
bo sestanek s starši prvoobhajancev. Starši, ne pozabite!  

4. V preteklem tednu smo rezali v vinogradu. Bilo je čudovito, saj se vas je 
udeležilo lepo število, tako da smo kar hitro z delom končali. Iskrena 
hvala: Alojzu Lubeju, Milici Pliberšek, Slavku Figeku, Jožetu Pučniku, 
Marjanu Mlakarju, Dušanu in Štefki Podergajs, Ivanu Starcu, Petru Ton-
koviču, Francu Gumzeju, Matjažu Pemu, Otu Mihelagu, Albinu Pučniku, 
Janezu in Branki Pučnik ter Viktorju Vivodu. Iskren boglonaj!  

5. Iskrena hvala Petru Tonkoviču za obrezovanje dreves okrog parkirišča, 
Simonu, Petru in Klavdiji Korošec ter Damijanu Tomažiču za pobiranje vej 
in vnovično ureditev nabrežine nad vinogradom; Slavku Juhartu, Jožetu 

Rahletu za zemeljska dela okrog vrta ter Marjanu Mlakarju za odvoz 
zemlje. Iskren bog-
lonaj!   

6. Iskrena hvala za 
čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse 
darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 
 

Papež Frančišek: 
prostovoljstvo 
lahko postane 
izkušnja Boga in 
molitve. 
Če je v bratu, ki ga srečamo, prisoten Jezus, prostovoljstvo lahko postane 
izkušnja Boga in molitve. Ne pozabite na moč in pomen molitve za vas in 
za vse, ki so vključeni v karitativno delo. Naše vsakdanje življenje mora 
biti prežeto z Jezusovo navzočnostjo. Njemu moramo izročati tudi trpljenje 
bolnih, osamljenost ostarelih, strahove revnih, šibkost izključenih. Še 
naprej bodite pozorni na nove oblike revščine ter si prizadevajte v vseh 
stiskah nuditi tolažbo in pomoč najrevnejšim, brez razlik. Vsak revež je 
vreden naše pozornosti, ne glede na vero, etnijo ali kakršenkoli drug 
položaj. Ko greste naproti revnim, prinašate tolažbo bolnim in trpečim, 
služite Jezusu, ki je zagotovil: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) 

 

8. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.03.2019 

7.00 
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Tina Pučnik 

1. postna nedelja 
Dekliška nedelja 

10.03.2019 

7.00:  
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
11. berilo: Pija Pučnik 
2. berilo: Daša Pučnik 

2. postna nedelja 
Družinska nedelja 

17.03.2019 

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

10.00 
OTROCI 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 8. 03. 2019 Sp. Grušovje:         petek 26. 04. 2019 

Raskovec:              petek, 15. 03. 2019 Preloge:                  petek 03. 05. 2019 

Dobrova :                petek 22. 03. 2019 Vrhole:                   petek, 10. 05. 2019 

Dobriška vas:         petek 29. 03. 2019 Sevec:                    petek, 17. 05. 2019 

Pobrež:                      petek 5. 04. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 05. 2019 

Novo Tepanje:        petek 12. 04. 2019 Vinarje:                   petek, 31. 05. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 04. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

8. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03. 03. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Silvo Pliberšek (obl.) 

Ponedeljek 04. 03. 2018 

Kazimir, poljski kraljevič 
Ob 18.00 za +Stanislava Kuka (1660) 

Torek 05. 03. 2019 

Hadrijan (Jadran), muč. 
Ob 18.00 za + Ano Vagner (1816) 

Sreda 06. 03. 2019 

Pepelnica – strogi post 

Ob 18.00 za +Jerico Magić 
Ob 18.00 za + Marijo Juhart (Kreps – 1676)  

Četrtek 07. 03. 2019 

Perpetua in Felicita, muč 
Ob 18.00 za + Ireno Zupanič 

Petek 08. 03. 2019 

Janez od Boga, red. ust. 
Ob 18.00 +Alfonza Zajka (obl.), brata in sestro  

Sobota 09. 03. 2019 

Frančiška Rimska, red. 
Ob 7.00 za +Gabrielo Polegek (obl.) in vse + 

Gričnikove 

1. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

10. 03. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiško 

Pučnik 

Intenzivne vaje otroškega pevskega zbora na Brinjevi Gori 



Poslanica papeža Frančiška za postni čas 2019 
Dragi bratje in sestre!  
Praznovanje svetega tridnevja Kristusovega trpljen-
ja, smrti in vstajenja, ki je vrhunec bogoslužnega 
leta, nas vedno znova vabi, da živimo pot priprave z 
zavestjo, da je naše življenje skladno s podobo 
Kristusa (prim. Rim 8,29). Ko živimo kot Božji otroci, 
ki se pustijo voditi Svetemu Duhu (prim. Rim 8,14) 

ter znajo prepoznati in udejanjati Božji zakon, delamo dobro tudi stvarst-
vu in sodelujemo pri njegovem odrešenju. Ko ne živimo kot Božji otroci, 
se pogosto do svojih bližnjih, do stvarstva in do sebe vedemo uničujoče. 
Tedaj se bolj ali manj zavestno odločimo, da bomo vse uporabljali po 
svoji volji. Zloraba tako postane gonilo našega delovanja. S svojim nači-
nom življenja prekoračimo tiste meje človeškega življenja in narave, ki bi 
jih morali spoštovati. Živimo po nebrzdanih željah, ki jih Knjiga modrosti 
(2,1-11) pripisuje brezbožnim, torej tistim, ki iz svojega življenja izključijo 
Boga in upanje na prihodnost. Če ne hrepenimo po veliki noči k zarji 
vstajenja, živimo tako, kot je izraženo v besedah »Hočem vse in hočem 
takoj!« in »Več ni nikoli dovolj!«.  
Vemo, da je vzrok za vsako zlo greh, ki vse od začetka človeštva prekin-
ja občestvo z Bogom,  drugimi in stvarstvom, s katerim smo povezani 
predvsem s svojim telesom. Prelom občestva z Bogom je popačil tudi 
harmoničen odnos z okoljem, v katerem smo poklicani živeti – vrt se je 
spremenil v puščavo (prim. 1 Mz 3,17–18). Gre za greh, ki človeka 
zavaja. Domišlja si, da je bog stvarstva in njegov absolutni gospodar, ter 
stvarstva ne uporablja z namenom, kot je želel Stvarnik, temveč za last-
no korist in v škodo ustvarjenih bitij. 
Pot k veliki noči nas spodbuja, da umijemo svoj obraz in prenovimo 
svoje krščansko srce ter s pokoro, spreobrnjenjem in odpuščanjem 
zaživimo vse bogastvo milosti velikonočne skrivnosti. 
Postiti se pomeni naučiti se spremeniti svoj odnos do drugih in do 
ustvarjenih bitij: od skušnjave, da bi nasitili svojo požrešnost, preiti k 
sposobnosti trpeti zaradi ljubezni, ki lahko zapolni praznino v našem 
srcu. Moliti, da bi se znali odpovedati čaščenju samozadostnosti in last-
nega jaza ter se znali predstaviti kot iskalci Gospoda in njegovega us-
miljenja. Dajati miloščino, da bi izstopili iz nespameti živeti in kopičiti 
vse za nas same v utvari, da si zagotavljamo prihodnost, ki nam ne pri-
pada. Tako bomo ponovno odkrili veselje Božjega načrta za stvarstvo in 
vsakega od nas, ki je v tem, da ljubimo Boga, svoje brate in sestre in 
ves svet ter v tej ljubezni najdemo svojo resnično srečo. 
 

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

8. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Kunigunda, kraljica 

03. 03. 2019 – 10. 03. 2019  

 

Papež Frančišek: Posvečeno bodi tvoje ime! 
Bog je ta, ki posvečuje in nas spreminja s svojo ljubeznijo, 

istočasno pa tudi mi s svojim pričevanjem izražamo svetost Boga v 
svetu, s tem ko ponavzočimo njegovo ime. Bog je sveti, a če mi in naše 
življenje nista sveta, obstaja velika nedoslednost 

»Posvečeno bodi tvoje ime.« V tej prošnji se čutita Jezusovo 
občudovanje Očetove lepote in veličine ter njegova želja, da bi ga vsi 
prepoznali in ga ljubili zaradi tistega, kar v resnici je. Istočasno imamo 
tudi prošnjo, da bi bilo njegovo ime posvečeno v nas, v naši družini, v 
naši skupnosti, po vsem svetu. »Bog je ta, ki posvečuje, ki nas spremin-
ja s svojo ljubeznijo, istočasno pa smo tudi mi tisti, ki s svojim pričevan-
jem izražamo svetost Boga v svetu, s tem ko ponavzočimo njegovo ime. 
Bog je sveti, a če mi in naše življenje nista sveta, obstaja velika nedos-
lednost.« 

Svetost Boga je moč, ki se razteza, in mi prosimo, da bi hitro 
razbila pregrade našega sveta. Ko Jezus začne oznanjati, je zlo, ki 
trpinči svet, prvo, ki plača posledice. Hudobni duhovi rohnijo: »Kaj 
imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: 
Sveti, Božji« (Mr 1,24). Papež je pojasnil: »Takšne svetosti se ni še ni-
koli videlo: ki ne skrbi zase, ampak se steguje navzven. Jezusova sve-

tost se širi v koncentričnih krogih, kakor ko 
vržemo kamen v mlako. Zlu so šteti dnevi, zlo ni 
večno, zlo nas ne more več zlomiti: prišel je 
močni in si nazaj prisvojil svojo hišo (glej Mr 3,23-
27). Ta močni je Jezus, ki tudi nam daje moč, da 
se naselimo v svoji notranji hiši.« 

Papež je katehezo sklenil z besedami: »Molitev prežene vsak 
strah. Oče nas ljubi, Sin dviguje roke in jih polaga ob naše, Duh deluje 
na skrivnem za odrešenje sveta. Mi se ne opotekamo v negotovosti. 
Imamo veliko gotovost: Bog nas ljubi. Jezus je dal življenje zame. Duh je 
v meni. To je naša gotovost.« 

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

