
 

1. Ker bom ob petkih v Ljubljani v šoli, bomo imeli, namesto ob petkih, ob 
nedeljah pred mašo ob 9.30, križev pot, v četrtek pa bom namesto v petek, 
obiskal bolnike. V četrtek prosim ministrante na sestanek. 

2. Od petka do nedelje bodo otroci OPZ v Piranu na intenzivnih vajah. Želimo 
jim, da bi se veliko lepega naučili in se srečno vrnili. 

3. Hvala mladincem za namestitev nalepk na misijonske sveče, ki jih boste 
dobili na začetku misijona na Prihovi. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Papež Frančišek: »Postni čas je ugoden čas, da, pozorni na Božjo besedo, 
ki nas vabi k spreobrnjenju, okrepimo v sebi sočutje, se pustimo izzvati 
bolečini tistega, ki trpi in ne najde nikogar, ki bi mu pomagal. Je čas, v ka-
terem se sočutje konkretizira v solidarnosti in skrbi. 'Blagor usmiljenim, kajti 
usmiljenje bodo dosegli' (Mt 5,7).« 

 

PROŠNJA OSTARELE MATERE 

»Bodite potrpežljivi z menoj in me skušajte razumeti zdaj, ko sem postala stara in betežna. Ne 
bodite žalostni in jezni, če me boste v pozni starosti gledali ob sebi. Rada bi vas srečevala kot 
prisrčne ljudi, ne pa opazovala vaše utrujene, jezne, resne in žalostne obraze. Skušajte me 
razumeti in mi pomagati , saj sem tudi jaz pomagala vam, ko sem vas, nebogljenčke, pestovala v 
temnih nočeh, ko so vam rasli zobje ali vas je kuhala vročina. Če se ne bom mogla več obleči, če  
se bom med jedjo umazala,  bodi te prijazni z menoj in se spomnite ur, ki sem jih porabila, da sem 
vas tega naučila. Bodite prijazni z menoj,  pomagajte mi zaključiti življenjsko pot, imejte me radi,  
ker vas potrebujem.« 

4. Iskrena hvala družini Slavka Pučnika za prevoz peska in pesek za pola-
ganje kamna in tlakovcev ob cerkvi do zakristije. 

„NE“ PREPLAHU IN „DA“ ODGOVORNOSTI! 
Slovenska škofovska konferenca je za preprečevanja širjenja korona 
virusa COVID-19, določila: da naj se bogo-
služja udeležujejo le zdravi ljudje. 
V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo 
naslednja navodila: 
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blago-
slovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj 
se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in 
pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 
Tistim starejšim, ki se sami ne morete obhajati z roko (ker imate bergle 
ali se držite spremljevalca), pa bomo sveto hostijo izročili vašemu 
spremljevalcu na roko, ki vas bo nato obhajal na jezik. Hvala za razu-
mevanje! 

 

 

Prihova:                     petek, 06. 03. 2020 Sp. Grušovje:         petek 24. 04. 2020 

Raskovec:                 petek, 13. 03. 2020 Preloge:                četrtek 30. 04. 2020 

Dobrova :                    petek, 20. 03. 2020 Vrhole:                   petek, 08. 05. 2020 

Dobriška vas:             petek, 27. 03. 2020 Sevec:                    petek, 15. 05. 2020 

Pobrež:                       petek, 03. 04. 2020 Prepuž:                   petek, 22. 05. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 10. 04. 2020 Vinarje:                   petek, 29. 05. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 17. 04. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

1. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

01. 03. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.) 

Ponedeljek 02. 03. 2020 

Neža (Agnes) Praška 
Ob 18.00 za +Milana Mernika (2155) 

Torek 03. 03. 2020 

Kunigunda, kraljica 
Ob 18.00 za + Janeza Ozimiča (2188) 

Sreda, 04. 03. 2020 
Kazimir, poljski kraljevič 

Ob 18.00 za + Emila Škornika (obl.) 

Četrtek 05. 03. 2020 

Hadrijan (Jadran), muč. 

Dopoldan obisk bolnikov! 

17.20 ministrantski sestanek za vse ministrante! 

Ob 18.00 za + Jožefa (obl.) in Štefanijo Gošnjak 

Petek 06. 03. 2020 

Fridolin, opat 
Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2107) 

Sobota 07. 03. 2020  

Perpetua in Felicita, muč. 

Ob 7.00 za + Gabrijelo Polegek in vse + iz družine 

Polegek (Gričnik) 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

08. 03. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.), Miro in Frančiško Puč-

nik (Štrank) 

1. postna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

01.03.2020 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Petra Jug 

2. postna nedelja 
Dekliška nedelja 

08.03.2020 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

3. postna nedelja 
Družinska nedelja 

15.03.2020 

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

10.00 
OTROCI 

ODGOVORNI MINISTRANT NE 
POZABI NA DOLŽNOSTI 

PRED IN PO MAŠI ! 

2. 2. 2020: Brina Mlakar 
9. 2. 2020: Zala Pučnik 
16. 2. 2020: Žan Pučnik 

23. 2. 2020: Katarina Pučnik 
  1. 3. 2020: Nik Škorjanc 
  8. 3. 2020: Rožle Mlakar 

- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je 
prižgan mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd. 
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina, 
ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči, 
ozvočenje itd. 



Pastirsko pismo slovenskih škofov o raztrosu pepela pokojnih na pokopališčih 

Dragi bratje in sestre! Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe se do-
tika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo še enkrat 
poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu, nekaterih primerov po-
kopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter na pomen molitve za pokojne. 

Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika 
slovesa, saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt 
kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega 
omejitve prostora in časa. Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v 
krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko 
občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles pos-
lednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem 
vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, 
da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to 
je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu naj po možnosti sodeluje 
župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s 
Cerkvijo. Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje 
svete maše. 

Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kon-
gregacija za nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum 
cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki 
določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo« za katoličana ni 
dovoljen, saj na simbolni ravni ne izraža potrebnega spoštovanja do človeka 
kot osebe, ki je živela in ljubila Boga ter ljudi kot telo in duša. Z raztrosom se 
izgublja tudi zemeljska sled za enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril 
za večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj daroval samega sebe; zato so 
posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način relikvije. Tudi če kakšen vernik 
nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi krščeni njegovi 
bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za 
njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. Iz tega razloga izhaja, 
da se v primeru pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi pogrebni obred 
v mrliški vežici oz. cerkvi ob žari pred raztrosom, pri samem raztrosu pa du-
hovnik ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepreklicno izbral 
ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu. Enako spoštovanje kot do teles 
odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. 
Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču in se zagotovi cerkveni obred. 
Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter se jih spomin-
jajo v molitvi. 

Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od 
mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti srečali s 
svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. Povežimo svoje 
življenje s spominom na drage rajne z molitvijo ter z vsaj vsakoletnim darovan-

jem svetih maš.        vaši škofje 
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 1. postna nedelja  

Nedelja mož in fantov 

 »Pisano je: 'Ne preizkušaj 

Gospoda, svojega Boga'!« 

01. 03. 2020 – 08. 03. 2020  

 

 

Papež Frančišek: Smo prah, vendar prah, ki ga Bog ljubi 
Prah na glavi nas vrača k zemlji, spominja nas, da prihajamo iz 

zemlje in da se bomo v zemljo vrnili, skratka, da smo šibki, krhki, umrljivi. 
Preko stoletij in tisočletij prihajamo in odhajamo, pred prostranstvom galak-
sij in vesolja smo neznatni. Smo prah v vesolju. Vendar pa smo prah, ki ga 
Bog ljubi. Gospod je želel zbrati naš prah med dlani in vanj vdihniti svojega 
oživljajočega duha (prim. 1Mz 2,7). Tako smo drago-
cen prah, namenjen, da bo večno živel.  

Pepel, ki ga prejmemo na glavo, pretrese 
misli, ki jih imamo v glavi. Spominja nas, da mi, Božji 
otroci, ne moremo živeti zato, da bi hrepeneli po 
prahu, ki izgine. Vprašanje je: »Za kaj živim?« Če ži-
vim za stvari sveta, ki minejo, se povrnem v prah, zanikam to, kar je Bog 
naredil v meni. Če živim samo zato, da prinesem domov nekaj denarja in 
se zabavam, da iščem malo ugleda, kariere, živim kakor prah.  

Potrebujemo čiščenje prahu, ki se nabira na srcu. Kako to storiti? 
Pomaga nam povabilo sv. Pavla, ki pravi: »Pustite se spraviti z Bogom.« 
Pavel ne prosi, ampak roti: »Zaradi Kristusa rotimo: pustite se spraviti z 
Bogom.« (2Kor 5,20). Mi bi rekli: »Spravite se z Bogom!« Namesto tega pa 
uporabi trpnik: pustite se spraviti. Svetost namreč ni naša dejavnost, je mi-
lost. Sami nismo sposobni odstraniti prahu, ki nam umaže srce. Samo Je-
zus, ki pozna in ljubi naše srce, ga more ozdraviti. Post je čas ozdravljenja. 

Kaj storiti? Lahko se postavimo pred Križanega, smo tam, ga gle-
damo in ponavljamo: »Jezus, ti me ljubiš, preoblikuj me … Jezus, ti me 
ljubiš, preoblikuj me …« Nato pa gremo k spovedi, da prejmemo Božje od-
puščanje, saj tam ogenj Božje ljubezni použije pepel našega greha. Očetov 
objem pri spovedi nas notranje prenovi, očisti naše srce. Pustimo se spra-
viti, da bi živeli kot ljubljeni otroci, kot grešniki, ki jim je bilo odpuščeno, kot 
ozdravljeni bolniki, kot spremljani popotniki. Pustimo se ljubiti, da bi ljubili. 
Pustimo se ponovno dvigniti, da bi hodili proti cilju, veliki noči. Z veseljem 
bomo odkrili, da nas Bog oživlja iz našega pepela. 

https://katoliska-cerkev.si/navodilo-ad-resurgendum-cum-christo-o-pokopu-pokojnih-in-shranjevanju-pepela-v-primeru-kremacije
https://katoliska-cerkev.si/navodilo-ad-resurgendum-cum-christo-o-pokopu-pokojnih-in-shranjevanju-pepela-v-primeru-kremacije
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

