
 
 

 

1. Včeraj smo začeli s pobožnostjo šmarnic, ki nosijo naslov: Svetniki so bili 
čisto navadni ljudje. Skozi ves mesec nas bo spremljal angel Serafinček, 
ki nam bo povedal veliko zanimivega o svetnikih in o tem, kako lahko po-
stanemo tudi mi svetniki. Vsak dan ste vabljeni k večerni maši ob 19.00 uri 
in k Šmarnicam, še posebej otroci. Tisti pa, ki bi ne mogli kdaj priti k maši 
in Šmarnicam, pa ste vabljeni, da prisluhnete Šmarnicam po spletu. 

2. Ker je že nekaj časa reden pouk osnovnošolskih otrok (ob upoštevanju 
nošenja mask in razkuževanja rok), bomo z jutrišnjim dnem začeli redni 
verouk, ki pa ne bo v naših majhnih učilnicah, ampak v zgornji veliki žup-
nijski dvorani in, če bo potrebno, 
tudi v cerkvi. Sprememba urnika 
velja le za prvi in drugi razred, ki bo 
v torek in ne v sredo, ob 15.00 uri. 
Predviden datum birme je 5. junij 
ob 10.00, datum prvega svetega 
obhajila pa 20.junij 2021. 

3. Iskrena hvala družini Korošec za 
urejanje škarpe za cerkvijo; hvala 
Branki in Janezu Pučniku za zemljo 
za rože, hvala za čiščenje in kraše-
nje cerkve,  za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  
VSTOP IN PRISTOP K OLTARJU, POKLEK IN PRIKLON 

Vstop je lahko slovesen (skozi glavna vrata) ali preprost (iz zakristije do 
oltarja). Slovesni vstop nam govori, da smo Cerkev občestvo romarjev, 
ki gredo k poslednjemu cilju, k Bogu. Ko mašnik in njegovi pomočniki 
pridejo k oltarju, se globoko priklonijo ali pokleknejo, če je tam taber-
nakelj z Najsvetejšim. Križ postavijo ob oltar ali na primerno mesto, 
svečnike ob oltar ali na mizico, evangeljsko knjigo pa na oltar. Tisti, ki 
nosijo v rokah križ, sveče, evangeliar itd., »se namesto pokleka samo 
z glavo priklonijo«. 

Če je najsvetejše v tabernaklju za daritvenim oltarjem, pokleknemo pred 
daritvenim oltarjem, da tako počastimo oltar in tabernakelj. To storimo 
tako, da se z desnim kolenom dotaknemo tal. Ta kretnja pomeni 
počastitev, ki gre samo Najsvetejšemu zakramentu in svetemu križu pri 
opravilu velikega petka. Med mašo duhovnik poklekne samo trikrat: po 
povzdigovanju hostije in keliha in pred obhajilom. Tudi strežniki ne 
poklekujejo med mašnim opravilom, če gredo mimo oltarja (RMu 274) k 
ambonu, ampak se le priklonijo. Priklon pomeni spoštovanje in čast, ki se 
izkazuje osebam samim ali njihovim znamenjem. Poznamo različne 
priklone. 
❖ duhovnik se prikloni z glavo, kadar imenujemo vse tri Božje osebe 

skupaj, pri imenih Jezusa, Marije in svetnika, v čigar čast mašujemo;  
❖ s telesom (globok priklon) pred oltarjem z Najsvetejšim, mašnik pri tihi 

molitvi Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane…, med vero In 
se je utelesil…, v rimskem kanonu pri besedah Vsemogočni Bog, 
ponižno te prosimo…; diakon se prikloni, ko prosi mašnika za 
blagoslov; 

❖ mašnik se nekoliko prikloni tudi, ko pri spremenjenju izgovarja 
Gospodove besede. 

„Jaz sem trta, vi mladike.“ Začne se pri odnosu. Pri bivanju v Njem, 
pri združenju z Njim. Tam je središče in rojstvo vsega dobrega, zato 
bi naša resnična skrb morala biti nenehna pozornost na to, koliko smo 
v Njem in koliko pustimo, da On ostaja v nas. 

Bralci Božje besede za naslednje nedelje (upoštevajte datume): 
6. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 
9.5.2021 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

7. velikonočna nedelja 
Družinska nedelja 

16.5.2021 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

Binkoštna nedelja 
Nedelja žena in mater 

23.5.2021 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Nik Škorjanc 

5. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

02. 05. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

Ob 10.00 za + Vido Brumec (obl.) 

Ponedeljek 03. 05. 2021 

Filip in Jakob ml., apostola 

Ob 19.00 za + Terezijo Zorko (obl.) in so-

rodnike 

Torek 04. 05. 2021 

Florijan (Cvetko), mučenec 

Ob 19.00 za +Jožico in Antona Leskovarja 

(N56) 

Sreda 05. 05. 2021 

Katarina Cittadini, red. ust. 

Ob 10.00 za + Janeza Tonkoviča (obl.) in 

sorodnike 

Četrtek 06. 05. 2021 

Dominik Savio, zav. ministrantov 

Ob 19.00 za + Antona, Jožefo in Marijo 

Pliberšek 

Petek 07. 05. 2021 

Gizela, opatinja 

Prvi petek 

Obisk bolnikov 

Ob 18.00 za zdravje duh. g. Petra Pučnika  

Ob 19.00 za + Dušana Justineka (obl.) 

Sobota 08. 05. 2021 

Viktor (Zmago) Milanski, muč. 

Prva sobota 

Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar (N115) 

Ob 11.00 krst Taje Helene Pučnik 

6. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

09. 05. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

Ob 10.00 za + Vilija Mihelaga (obl.) 



Prihova:                          petek, 26. 02. 2021 Sp. Grušovje:          petek 16. 04. 2021 

Raskovec:                     petek, 05. 03. 2021 Preloge:                 četrtek 23. 04. 2021 

Dobrova :                       petek, 12. 03. 2021 Vrhole:                    petek, 30. 04. 2021 

Dobriška vas:                petek, 19. 03. 2021 Sevec:                     petek, 07. 05. 2021 

Pobrež:                          petek, 26. 03. 2021 Prepuž:                   petek, 14. 05. 2021 

Novo Tepanje:              petek, 02. 04. 2021 Vinarje:                   petek, 21. 05. 2021 

Zg. Grušovje:                petek, 09. 04. 2021 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

 

800-letnica poti sv. Antona Padovan-
skega  
Mineva že 800 let, odkar je sveti Anton 
Padovanski doživel brodolom na obali 
Sicilije in od njegovega prvega srečanja 
s svetim Frančiškom Asiškim. Fernando 
Martins de Bulhõesa, bodoči sveti Anton, 
se je odločil, da postane redovnik po tem, 
ko se je srečal z nekaterimi prvimi Fran-
čiškovimi brati – s petimi italijanskimi mi-
sijonarji, ki so odšli v Maroko, kjer so 
umrli mučeniške smrti. Njihov zgled ga je 
spodbudil, da je tudi sam želel iti po nji-
hovih stopinjah. Takoj je odšel v Maroko, 
vendar je po prihodu v Afriko hudo zbo-
lel. Nameraval se je vrniti na Portugal-
sko, vendar je morala spomladi 1221 za-
radi nevihte ladja, s katero je potoval, 
spremeniti smer in pristati na Siciliji. V 

Messini so ga sprejeli redovni bratje sv. Frančiška in mu pomagali, da so 
se mu povrnile moči. Povedali so mu, da jih je Frančišek, ustanovitelj reda, 
povabil, naj pridejo v Assisi na srečanje vseh bratov tistega časa. Anton se 
je odpravil, prehodil je Italijo, dokler ni prišel do Assisija, kjer je prvič srečal 
sv. Frančiška. Sveti Duh ga je vodil, poznan in cenjen je bil kot mož evan-
gelija in dejavne ljubezni, prijatelj Boga in ljudi, posebej najrevnejših. Tudi 
danes še vedno ostaja v srcih vseh, po vsem svetu ga  poznajo pod ime-
nom sv. Anton Padovanski. 
Na lističu je znamka v vrednosti 2,40 evra, na kateri je upodobljen svetnik 
z Detetom Jezusom v naročju. Desno od nje je stiliziran zemljevid Italije, na 
njem pa je označena pot, ki jo je Anton prehodil od Milazza (na Siciliji) do 
Padove. Na žigu je logotip, ki so ga minoriti bazilike sv. Antona v Padovi 
pripravili ob 800-letnici poti tega svetnika. 
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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MARIJE VNEBOVZETE. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

Jaz sem trta, vi mladike … 

02. 05. – 09. 05. 2021 
 

 

 

Papež Frančišek: Ustvarjati vezi prijateljstva in bratstva za boljši svet 
V nebrzdanem pehanju za imetjem, kariero, častmi ali močjo, so šibki in 

majhni pogosto prezrti in zavrnjeni ali pa veljajo za nekoristne, ima se jih 
celo za odpadni material,« je dejal papež in izrazil upanje, da bi predanost 
in navdušenje v služenju drugim, ki ju oblikuje moč Kristusovega 
evangelija, mnogim osebam, zlasti mladim, povrnila okus za življenje in 
upanje v prihodnost. 

Sklicujoč se na apostolsko spodbudo Christus vivit je izpostavil, da je 
»laična poklicanost predvsem dejavna ljubezen v družini in družbena ali 
politična ljubezen: je konkretno zavzemanje, ki izhaja iz vere za gradnjo 
nove družbe; je živeti sredi sveta in družbe, da bi evangelizirali njene 
različne vidike, spodbujali rast miru, sobivanja, pravičnosti, človekovih 
pravic, usmiljenja in tako širili Božje kraljestvo v svetu«.  

Zbrane je spodbudil, 
naj se ne bojijo podati se 
na poti bratstva in graditi 
mostove med osebami in 
narodi v svetu, kjer se še 
vedno postavljajo mnogi 
zidovi za ustrahovanje 
drugih.  

To, kar trenutno do-
življamo s pandemijo, nas 
konkretno uči, da smo vsi 
na istem čolnu in da lahko 
težave premagamo le, če sprejmemo, da bomo delali skupaj.«  

Ob koncu je papež Frančišek mlade povabil, naj ostanejo trdni v svojih 
prepričanjih in veri: »Nikoli ne pozabite, da je Kristus živ in vas kliče, da 
pogumno hodite za Njim. Z Njim bodite tisti plamen, ki oživlja upanje 
v srcih mnogih mladih, ki so obupani, žalostni, brez perspektiv. 
Ustvarite vezi prijateljstva, bratske podelitve za boljši svet. Gospod 
računa na vašo drznost, pogum in navdušenje.«  


