
 

 

1. Ker so dnevi vedno daljši, bodo večerne svete maše ob 18.00 uri. 
2. Prihodnjo nedeljo se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci: Mark 

Samec, Eva Lubej in Timon Bobik. 
3. Danes bodo po obeh mašah ključarji pobirali stolnino ali činž. Iskren 

boglonaj za vsak vaš dar. Žal vsi vidimo, kako so ob dveh nedeljskih 
mašah cerkvene klopi večkrat prazne, kar pomeni, da ne potrebujemo več 
»plačanih sedežev«. Kljub temu pa nas ta stara navada drami in spodbuja 
k večji odgovornosti in pripadnosti Cerkvi. Imeti svoj prostor v cerkvi je kot 
imeti svoj prostor doma. Res je, da so vsi prostori v hiši naši, je pa prijetno, 
če veš, da je nekaj nekje, kar je še bolj moje, še posebej, če to velja za 
cerkev. Zato je tudi »činž« potrdilo, da sem v »svojem« stolu v cerkvi še 
bolj »na svojem«. 

4. Jutri začenjamo na fakulteti drugi semester, ko se urniki nekoliko 
spremenijo. Tako ob ponedeljkih verjetno ne bom mogel imeti vedno maš 
in pogrebov. Tudi naša katehistinja Daša Pučnik ne bo mogla imeti 
verouka ob torkih, ampak bo verouk za  4., 5., 6. in 7. razred ob petkih 
ob istih urah. Skušajte razumeti, drugače ne gre. Hvala! 

5. V sredo lepo prosim za pomoč pri odstranjevanju rozg iz trte v vinogradu. 
Pri delu bomo potrebovali tudi rezne škarje. Z delom bi začeli ob 14.00 
uri. Več nas bo, hitreje bo delo opravljeno.  

6. V soboto pa prosim za pomoč pri žaganju, cepljenju in zlaganju drv na 
parkirišču. Z delom bi začeli že ob 8.00 uri. Podrobneje se dogovorite s 
ključarjem Slavkom Pučnikom. Že v naprej boglonaj! 

7. Iskrena hvala pri urejanju dvorišča: Milanu Trdinu, Slavku Ugeršku, 
Branku Brumecu; Davorju Mlakarju in Daniju Lubeju; Metodu Pučniku za 
betonske škarpnike in Urošu Polegeku za valjar. Iskren boglonaj! 

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

Papež Frančišek: Bogoslužje so nebesa na zemlji 
Liturgija je tista »izkušnja, v kateri se “glina“ naše človeškosti oblikuje ne 
s spreminjajočimi se mnenji ali sociološkimi analizami, čeprav so 
potrebne, ampak z Besedo in Duhom Vstalega. Spomnil je na »sinodalno 
pot«, ki pomeni »hoditi skupaj pod vodstvom Svetega Duha«. Ta izkušnja 
liturgije so »nebesa na zemlji«. Liturgični zbor se kot tak prepoznava ne 
zato, ker se sam skliče, ampak ker posluša glas Drugega, ostaja usmerjen 
k Njemu in ravno zato čuti nujnost, da gre k bratu in sestri ter jima prinaša 
Kristusovo oznanilo.« 
 

Otroci pri maši 8. Starši, glasno odgovarjajte 

duhovniku in se pridružite skupni pesmi in molitvi. 
Otroci imajo navado, da posnemajo svoje starše. 
Žal so otroci, ki ne znajo odgovoriti na duhovnikovo 
opozorilo: Kristusovo telo, vzklika „Amen“, ker ga od staršev ne slišijo. Le 
tisti otrok, ki sliši, da starši glasno odgovarjajo, vzljubi dialog pri 
bogoslužju kot priložnost za zbliževanje z Bogom.  
 

Papež Frančišek: Vsaka družina je blagoslov, moč za Cerkev! Zaradi le-
pote daru, ki se poraja v družinah, zaradi veselja do življenja, ki se rojeva, 
in skrbi za male otročiče in starejše, je vsaka družina nenadomestljiva ne 
le v Cerkvi, ampak tudi v družbi. Zato je Cerkev »družina družin«, ki jo 
bogatijo prispevki vsakogar od vas. »Ljubezen, ki jo živijo družine, je ne-
nehna moč za življenje Cerkve.« RL 88  
»Cerkev je družina družin, ki jo življenje vseh domačih »Cerkva« stalno 
bogati. Zaradi zakramenta sv. zakona (...) vsaka družina dejansko po-
stane dobrina za Cerkev. V tem pogledu je danes za Cerkev dragocen 
dar gledati medsebojno povezanost med družino in Cerkvijo: Cerkev je 
dobrina za družino, družina pa je dobrina za Cerkev.« RL 87  
 

Bralci Božje besede: 
7. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
20.02.2022 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

8. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

27.02.2022 

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

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

1. postna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

06.03.2022 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Timi Kos 

7. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

20. 02. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Slavka Bučarja (obl.) in soro-

dnike 

Ponedeljek 21. 02. 2022 

Peter Damiani, škof 
Ob 18.00 za + Jožefo Zajko (233) 

Torek 22. 02. 2022 

Sedež apostola Petra 
Ob 18.00 za + Janeza Pučnika (287) 

Sreda 23. 02. 2022 

Polikarp, škof 
Ob 18.00 za + Alojza Roriča (obl.) in sorodnike 

Četrtek 24. 02. 2022 

Matija, apostol 

Ob 18.00 za + Justina Jevšenaka (obl.) in rod-

bino 

Petek 25. 02. 2022 

Valburga, opatinja 
Ob 7.00 za + Ivana Vivoda (332)  

Sobota 26.02.2022 

Aleksander (Branko), škof 

Ob 07.00 za +Jožefo (obl.), Antona in Marijo 

Pliberšek (Frclun)  

8. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 
 

27. 02. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Franca Flisa (obl.) in Marijo 

(Erjavčevi) 



Čiščenje cerkve 

 
 

34                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

KLICANJE SVETEGA DUHA NA DAROVE KRUHA IN VINA  

Resnično si svet, 
Gospod, naš Bog, 
vir vse svetosti.  
Ob nedeljah do-
damo:  
Zbrani smo na 
prvi dan v tednu, 
ko je Kristus vstal 
od mrtvih. 

Uvod v epiklezo ali klicanje Svetega Duha nadaljuje 
slavospev Bogu, ki je vir vse svetosti in ki ga ne 
opevamo le mi, ampak istočasno vsi angeli, svetniki 
in stvarstvo, saj enodušno vzklikamo »Svet, svet, 
svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva…« 
In preden prosimo Svetega Duha, da naj posveti 
naše skromne darove in jih spremeni v telo in kri 
Jezusa Kristusa, duhovnik opozori, da smo se zbrali 
kot občestvo »na prvi dan v tednu, ko je Kristus 
vstal od mrtvih.« Gre za Gospodov dan, dan Jezu-
sovega prikazovanja učencem, dan ko je poslal 
Svetega Duha nad apostole, dan, ko jih je poslal 
oznanjevat; je pa to tudi dan obhajanja evharistije 
in dan karitativne dejavnosti. Le s to zavestjo mo-
remo globlje doživeti, skrivnost, ki bo sledila. 

Zato posvéti, pro-
simo, Gospod, 
s svojim Duhom, 
kakor z roso, te 
darove, 
sklene roke in en-
krat prekriža kruh 
in kelih: 
da nam postanejo 
telo + in kri  
našega Gospoda 
Jezusa Kristusa. 

Epikleza ali klicanje Svetega Duha nad darove je 
posebna prošnja za Božje delovanje v obhajanju 
svete maše. Sveti Duh je namreč tisti, ki bo pri be-
sedah posvetitve spremenil kruh in vino v Jezusovo 
telo in kri. V latinskem izvirniku je poudarjen simbol 
rose: namreč, kakor rosa poživi ali oživi rastline, 
tako Sveti Duh »oživi« kruh in vino, da postaneta 
živa navzočnost Jezusa Kristusa. Ob teh besedah 
duhovnik naredi križ nad darovi in nas s tem povabi, 
da vstopimo tudi mi v darovanjsko držo, h kateri 
smo bili povabljeni z darovanjsko pesmijo. Zato je 
lahko vsaka nedarovanjska pesem pri darovanju 
ne-le napačna, ampak tudi moteča. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

7. nedelja med letom 

»S kakršno mero namreč merite, 
s takšno se vam bo odmerilo.« 

20. 02. – 27. 02. 2022 

Papež Frančišek: Papež slepim in slabovidnim: Na svet in ljudi 
gledati s srcem, to je z Božjim pogledom. 

Na prvem mestu opazimo, da je Jezusov pogled »pogled, ki kliče k 
srečanju, kliče k delovanju, nežnosti in bratstvu«. Jezus pride k vodnjaku 
Siloa in zagleda človeka, ki je bil od rojstva slep. Tudi učenci vidijo tega 
človeka. »Jezus vidi v njem brata, ki ga je treba osvoboditi, rešiti. Tako 
Gospod kliče tudi nas, naj gojimo nežnost in slog srečanja.  
Takrat je bilo razširjeno mnenje, da so se slepi rodili v grehu in da so 
zaradi tega slepi. »V tej kulturi predsodkov Jezus radikalno zavrne takšen 
način gledanja. Zato pred učenci zatrdi, da "ne on ne njegovi starši" niso 
vzrok njegove nesreče. To je beseda osvoboditve, sprejetja in odrešitve,« 
je dejal papež in dodal, da pa smo danes žal 
navajeni zaznavati le zunanjost stvari. 
Jezus se mu približa, mu z blatom pomaže oči 
in ga pošlje k vodnjaku Siloa, naj se umije. 
Jezusovo srce ne more ostati ravnodušno 
pred trpljenjem ljudi. Vabi tudi nas, da takoj 
ukrepamo, potolažimo, ublažimo in oskrbimo 
rane naših bratov in sester. Cerkev je kot 
poljska bolnišnica. Koliko ranjenih ljudi, koliko bratov in sester potrebuje 
iztegnjeno roko, ki bi poskrbela za njihove rane!« je poudaril sveti oče. 
A pri tem opazimo nek paradoks: »Ko ta slepi človek sreča Jezusa, ki je 
Luč sveta, spregleda, medtem ko tisti, ki vidijo, čeprav so srečali Jezusa, 
ostanejo slepi, nezmožni videti. Ta paradoks je pogosto navzoč v našem 
življenju in naših načinih verovanja. Saint-Exupéry je v svoji knjig Mali 
princ zapisal: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem 
nevidno.« Gledati s srcem pomeni videti svet in naše brate z Božjim 
pogledom. »Jezus nas vabi, naj prenovimo naš način gledanja na osebe 
in stvari. Predlaga nam vedno nov pogled na naše odnose z drugimi, 
predvsem v družini, na naše človeške krhkosti, bolezni in smrt. Vabi nas, 
naj vse to gledamo z Božjim pogledom! Vera ni neka serija teoretičnih 
verovanj, tradicij in običajev. Je vez in hoja za Jezusom, ki prenavlja naš 
način gledanja na svet, na brate in sestre.« 

Prihova:                   petek, 10. 12. 2021 Sp. Grušovje:          petek, 28. 01. 2022 

Raskovec:               petek, 17. 12. 2021 Preloge:                   petek, 04. 02. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 12. 2021 Vrhole:                     petek, 11. 02. 2022 

Dobriška vas:         petek, 31. 12. 2021 Sevec:                     petek, 18. 02. 2022 

Pobrež:                    petek, 07. 01. 2022 Prepuž:                    petek, 25. 02. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 14. 01. 2022 Vinarje:                      petek, 04. 03. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 21. 01. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

