
 

 

1. Danes so se nam predstavili letošnji prvoobhajanci: Mark Samec, Eva 
Lubej in Timon Bobik. Lepo prosim, da jih vključimo v naše molitve, da se 
bodo dobro pripravili na prvo sveto obhajilo. 

2. V sredo, na pepelnico, vstopamo v postni čas, čas intenzivnejše molitve, 
odpovedi vsemu slabemu in dobrim delom. Ker divja v neposredni bližini 
vojna zaradi napada Rusije na Ukrajino (24.2.), vas lepo prosim, da 
pridete v sredo k večerni maši, molitvi in obredu pepeljenja, da 
povzdignemo svoje prošnje k Bogu za odvrnitev vojne, največje norije in 
največjega zla, ki ga premore človek. Še posebej prosim starše prvoob-
hajancev, da se udeležite pepelničnega bogoslužja. 
Nadškof Turnšek je zapisal: Prosim vas, ne preklinjajte Rusije in Putina – 
to bo še poslabšalo stanje … Marveč molite za Rusijo in Putina in 
druge vpletene. Nadvse živ je spet Marijin klic iz Fatime (1917): »Molite, 
molite, molite … delajte pokoro … za uboge grešnike«; molite za spreo-
brnjenje Rusije, Putina, in vojna bo končana. Tisti, ki se sicer na božič 
in veliko noč v moskovski stolnici križa in priklanja ikonam ter kaže po 
televiziji, nato pa sproži vojno, še ni spreobrnjen – ne služi Božje liturgije… 
Molimo pa tudi za uboge ljudi v Ukrajini, za družine … Marija vabi k molitvi 
rožnega venca. Kdor ne uspe zmoliti enega dela (le 20-30 min), naj vsak 
dan zmoli vsaj eno desetko; družine molite skupaj z mislijo na ukra-
jinske družine, ki trepetajo pred vojnimi grozotami … Politiki, brez 
podpore molitev množic, so nemočni … Marija, Kraljica miru, prosi za nas, 
za Rusijo, za Ukrajino …! 

3. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v sredo pomagali pri odstranjevanju rozg 
iz trte v vinogradu: Alojzu Lubeju, Petru Tonkoviču, Štefki in Dušanu 
Podrgajsu ter Slavku in Janku Juhartu. Prav tako hvala vsem, ki ste nam 
včeraj pomagali pri žaganju, cepljenju in zlaganju drv na parkirišču: Slavku 
Pučniku, Leonu Harihu, Damijanu Tomažiču, Jožiju Pučniku, Zlatku 
Mlakarju, Miranu Lubeju, Tomiju Brumecu, Alojzu Lubeju, Antonu 
Leskovarju, Jožetu Leskovarju, Dušanu Podergajsu, Žanu Pučniku, 
Jožetu Planklu, Stanku in Pavlici Pučnik ter Marjanu Mlakarju. Veliko 
delavcev in veliko opravljenega dela. 

4. Iskren boglonaj družini Hojnik za ves gramoz za ureditev dvorišča! 
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 

vsakršno vašo pomoč in dobroto.  
Ni vedno lahko odpustiti, še posebej, če gre za večje krivice in globoke 

rane. Jezus nam naroča, naj bomo usmiljeni, 
vendar je to lažje reči kot storiti. A danes je lahko 
dan za nov začetek. Danes lahko stopiš na pot 
odpuščanja s temi preprostimi koraki: 

1. Zahvali se Jezusu, da je usmiljen do 
tebe, potrpežljiv in velikodušen. 

2. Povej Jezusu, da bi rad odpustil člo-
veku, ki te je prizadel, ampak te preveč boli, da bi to lahko že naredil. 

3. V sebi obnovi zavedanje, da ti Jezus stoji ob strani in ve, kako 
zelo trpiš. Razume te in ljubi, zato ga prosi za dar odpuščanja – mi-
lost, da boš sčasoma lahko odpustil. 
 

Otroci pri maši 9. Malce starejše otroke že lahko 

spodbujate, da pozorno sledijo delom mašnega 
obreda. Na list papirja narišite simbole, ki naj jih 
otrok prečrta, ko bo določen del maše že minil. 
Na ta način se bodo otroci dobro seznanili z 
bogoslužjem in s tem, kaj se dogaja med 
različnimi deli maše. Zasedite prve klopi. Otrokom je dosti bolj zanimivo, 
če lahko vidijo in slišijo, kaj se dogaja. 

 

Bralci Božje besede: 
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 

2. postna nedelja 
Dekliška nedelja 

13.03.2022 

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

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

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) 

Ponedeljek 28. 02. 2022 

Roman, opat 
Ob 18.00 za + Matildo in Maksa Hojnika (152) 

Torek 01. 03. 2022 

Albin (Zorko), škof 

Ob 18.00 za + Franca Brumeca (Tinekov) in Jožeta 

Majšlerja 

Sreda 02. 03. 2022 

PEPELNICA 

DAN MOLITVE IN POSTA ZA MIR V UKRAJINI 

Ob 18.00 za + Ljudmilo in Antona Juharta (N8) 

Četrtek 03. 03. 2022 

Kunigunda, kraljica 

Ob 7.00 za + Justo in Franca Kelca (221) 

Ob 15.00 pogrebna za + Matildo Pliberšek (Petkovo) 

Petek 04. 03. 2022 

Kazimir, poljski kraljevič 

Prvi petek – obisk bolnikov sporočite 051-324-345 

Ob 18.00 za + Gabrijelo Polegek in sorodnike  

Sobota 05.03.2022 

Hadrijan, mučenec 

Prva sobota  

Ob 07.00 za + Janeza (obl.) in Frančiško Pučnik 

1. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 
 

06. 03. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + starše Flis in sina Stanislava (iz 

Dobriške vasi) 



Čiščenje cerkve 

 
 

35                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

KLICANJE SVETEGA DUHA NA DAROVE KRUHA IN VINA 2 

 

Zato po-

svéti, pro-

simo, Go-

spod, 

s svojim 

Duhom, ka-

kor z roso, 

te darove, 

 

sklene roke 

in enkrat 

prekriža 

kruh in ke-

lih: 

 

da nam po-

stanejo telo 

+ in kri  

našega 

Gospoda 

Jezusa Kri-

stusa. 

Nobenega bogoslužja ne more biti brez delovanja Svetega 
Duha, ki Cerkev po Sinu vodi k Očetu in jo združuje v mo-
litvi. V evharističnem bogoslužju imamo kar dve epiklezi ali 
dvakratno klicanje Svetega Duha. Prvič duhovnik prosi, naj 
Bog posveti po Svetem Duhu darove kruha in vina, da po-
stanejo Kristusovo telo in kri, drugič pa moli k Svetem Duhu 
molitev nad ljudstvom, da jih združi v eno. 
Sveti Duh je tisti, ki spremeni kruh in vino v brezmadežni 
dar, ki ga prejemamo v obhajilu. Četudi se včasih reče, da 
duhovnik posveti darove, je vendarle Nebeški Oče tisti, ki 
posvečuje po Svetem Duhu. Duhovnikova naloga je le v 
tem, da v imenu vernikov moli molitev, da se to sveto deja-
nje izvrši. Duhovni pisatelj Ignacij iz Laodiceje je o Svetem 
Duhu zapisal, da bi bil »brez Svetega Duha Bog nes-
končno oddaljen in Kristus bi spadal v davno preteklost. 
Evangelij bi bil mrtva črka. Cerkev bi bila zgolj organizacija, 
oblast v njej bi bila neznosna nadvlada, misijoni bi bili pro-
paganda, bogoslužje le bled spomin nečesa preteklega, kr-
ščansko življenje pa suženjska morala.« 
 To pomeni, da se nič ne izvrši brez njegovega de-
lovanja. Povsod, kjer se izvršuje nekaj velikega in božjega, 
je na delu Sveti Duh. Tako je tisti Sveti Duh, ki je bil potre-
ben za učlovečenje Jezusa Kristusa v telesu Device Marije, 
danes potreben, da kruh postane Kristusovo telo in vino 
njegova kri. In ker je Božji Duh svet, postane tudi vse tisto, 
česar se dotakne posvečeno, sveto. Zato so po posveče-
nju darovi kruha in vina sveto Rešnje telo in sveta Rešnja 
kri. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

8. nedelja med letom 

»Dober človek prinaša iz dobrega  
zaklada svojega srca dobro,  

hudoben pa iz hudobnega húdo.« 
27. 02. – 06. 03. 2022 

Papež Frančišek: »Kljub diplomatskemu prizadevanju v zadnjih tednih, 
se vedno bolj odpirajo alarmantni scenariji. Tako kot jaz tudi mnogi ljudje 
po vsem svetu doživljajo tesnobo in zaskrbljenost. Še enkrat je mir vseh 
ogrožen z delnimi interesi. Rad bi pozval tiste, ki imajo politične 
odgovornosti, naj si resno izprašajo vest pred Bogom, ki je Bog miru in ne 
vojne, ki je Oče vseh in ne samo nekaterih, ki nas želi kot brate in ne 
sovražnike. Prosim vse vpletene strani, naj se vzdržijo vseh dejanj, ki bi 
prebivalstvu povzročila še več trpljenja, 
destabilizirala sobivanje med narodi in 
diskreditirala mednarodno pravo.« 
Sveti oče je vse, tako vernike kot 
neverne ljudi, pozval k molitvi in postu 
za mir: »Jezus nas je učil, da se na 
hudičevo nesmiselnost nasilja 
odgovori z Božjim orožjem, z moli-
tvijo in postom. Vse vabim, naj 
pepelnično sredo, 2. marca, name-
nijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj 
se na ta dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj 
obvaruje svet pred norostjo vojne.« 

*********** 
»Ena od samomorilskih stvari za družbo je, če zanika svoje korenine. 
Vsak mora skrbeti za svoje korenine, zato vztrajam pri dialogu med 
ostarelimi in mladimi,« je dejal sveti oče. »Starejši so korenine, vsi 
sadovi izvirajo iz korenin.« 

*********** 
Papež Frančišek je povabil k skrbi za skupni dom in spomnil na španski 
pregovor: »Gospod vedno odpušča, mi odpuščamo včasih, narava pa 
nikoli ne odpušča.« 

*********** 
»Prijaznost je ena najlepših človeških stvari, saj izvira iz nežnosti.«  

(Mahatma Gandhi) 

Prihova:                   petek, 11. 03. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 04. 2022 

Raskovec:               petek, 18. 03. 2022 Preloge:                   petek, 06. 05. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 03. 2022 Vrhole:                     petek, 13. 05. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 04. 2022 Sevec:                      petek, 20. 05. 2022 

Pobrež:                    petek, 08. 04. 2022 Prepuž:                    petek, 27. 05. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 04. 2022 Vinarje:                      petek, 04. 03. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 04. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

