
 

 

1. V postnem času smo povabljeni k razmišljanju o Jezusovem križevem 
potu, ki ga je prehodil v svojem zemeljskem življenju: od Oljske gore do 
Kalvarije. V Jezusovem križevem potu lahko prepoznamo tudi mnoge kri-
ževe pote naših bratov in sester, še posebej v Ukrajini. Molimo, da bi se 
vojna čim prej končala in da bi vsi živeli v miru in slogi. V marčevski Mavrici 
je objavljen krasen križev pot. Lahko mu prisluhnemo v video, v katerem 
je župnik Marko Rijavec križev pot prebral. Krasijo ga lepe ilustracije Ane 
Zavadlav. Otroci, prisluhnite mu na spletnem naslovu: https://www.dru-
zina.si/clanek/krizev-poz-za-otroke-oce-mi-je-povedal-video . 

2. V soboto ob 19.00 uri ima sinodalno srečanje mladinska skupina. Prosim 
za zanesljivo udeležbo. Hvala za včerajšnjo pomoč. 

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

 

Knez miru, prosimo te za mir v Ukrajini. Vse pre-
bivalce Ukrajine obvaruj vojnih grozot in slehernega 
nasilja. 
Daj politikom zdravo pamet, da bodo sovraštvo pre-

magovali z ljubeznijo, nezaupanje z razumevanjem, neenakopravnost z 
bratsko povezanostjo. Odpri naša srca za brate in sestre, ki trpijo in umi-
rajo v vojni v Ukrajini. Naj zavlada mir in pravičnost, da bo med vse ljudi 
vseh ras in jezikov prišlo tvoje kraljestvo miru in ljubezni. To te prosimo 
po Kristusu, Knezu miru, in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

Sveti Jožef - močan in možat 
Bil je poslušen glasu angela, ki se mu je prikazal v sanjah. Kot pravi 
moški je znal s svojimi dejanji kljubovati 
družbenim normam svojega časa, predvsem 
pa lastnemu strahu pred nečim novim in 
negotovim. Bil je močan in možat. Ta 
možatost je prišla iz njegove sposobnosti, da 
»vse delal iz ljubezni«. Bil je sposoben 
prisluhniti notranjemu glasu, intuiciji (ki jo 
imamo običajno bolj za žensko vrlino), skozi 
katero mu je spregovoril Bog. In bil se je 
sposoben odreči lastnemu udobju. Bil je 
molčeč, a dejaven. Pravočasno je organiziral 
pobeg ogrožene družine v Egipt, da bi 
zavaroval komaj rojeno dete. Kot oče, kot varuh, je zavaroval življenje.  
Spoštovani možje, dragi očetje! Današnje Jožefovo je za nas nova 
priložnost, da si tudi v današnjem času dovolimo biti pravi moški. 
Dovolimo si biti varuhi, ki smo se pripravljeni odpovedati sebi, in se za 
svojo družino budno, možato, trdno, pa tudi v prisluškovanju Božjemu 
glasu ljubezni zavzemamo in borimo.           Benjamin Siter 

 

Otroci pri maši: 11 Brez strahu, otrok bo 

miren, če boste sami umirjeni. Vstopite v 
cerkev umirjeni, pogumni in osredotočeni 
na dogajanje pri oltarju. Vstanite dovolj 
zgodaj, da boste imeli čas za umirjeno 
pripravo in odhod od doma namesto 
divjanja po hiši in iskanja čevljev, oblačil 
in denarja za nabirko čisto zadnjo minuto. 

Seveda se to ne izide vedno, a preverjeno vpliva na razpoloženje (tako 
staršev kot otrok) med mašo. In potrudite se, da vam med mašo pozornost 
ne odtava. Neverjetno je, kako zelo se na otroškem vedenju pozna, ali so 
starši ob njem zbrani na dogajanje pri maši ali ne. 

 

Bralci Božje besede: 
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 

3. postna nedelja 
Družinska nedelja 

20.03.2022 

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

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

4. postna nedelja 
Nedelja žena in mater 

27.03.2022 

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

10.00 
1. berilo: Pavlica  Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 
 

13. 03. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Karla (obl.), Marijo in Jožeta Ko-

larja 

Ponedeljek 14. 03. 2022 

Matilda, kraljica 
 

Torek 15. 03. 2022 

Klemen Marija Dvoržak 
Ob 18.00 za + Viktorja Vivoda (obl.) in sorodnike 

Sreda 16. 03. 2022 

b. sl. Danijel Halas, duh. 

Ob 18.00 za + Jožefa in Marijo Kotnik ter Antona 

Rubina (st.) 

Četrtek 17. 03. 2022 

Patrik (Patricij), škof 
Ob 18.00 za + Maksa Hojnika (30. obl.) in Matildo 

Petek 18. 03. 2022 

Ciril Jeruzalemski, škof 

Ob 16.00 pogrebna za + Janka Brdnika 

Ob 18.00 za + Jožico Leskovar in Antona 

Sobota 19.03.2022 

Jožef, Jezusov rednik 
Ob 07.00 za + Antona Zajka (obl.) 

3. postna nedelja 

Družinska nedelja 
 

20. 03. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Marjano Županek (obl.) 
Ob 11.00 krst Petra Pavla Flisa 

https://www.druzina.si/clanek/krizev-poz-za-otroke-oce-mi-je-povedal-video
https://www.druzina.si/clanek/krizev-poz-za-otroke-oce-mi-je-povedal-video
https://www.diz.si/author/benjamin/


Čiščenje cerkve 

 

 

37                                         RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

BESEDE POSVETITVE EVHARISTIJE  

Vzemite 

in jejte 

od tega 

vsi,  

to je 

moje 

telo,  

ki se daje 

za vas. 

 

Vzemite 

in pijte iz 

njega vsi,  

to je ke-

lih moje 

krvi  

nove in 

večne za-

veze,  

ki se za 

vas in za 

vse  

preliva v 

odpušča-

nje gre-

hov. 

 

To de-

lajte v 

moj spo-

min. 

 

Vrhunec svete maše so posvetilne besede, ko beseda 
postane dejanje, ko se kruh in vino spremenita v Kristusovo 
telo in kri. Takrat duhovnik ne govori več v imenu Cerkve, am-
pak v osebi in imenu Jezusa Kristusa. Gre za Kristusove be-
sede, ki povzročijo in razodenejo novo bistvo darovanega 
kruha in vina. Sveti Duh jih spremeni v navzočnost vstalega 
Kristusa med nami, v njegovo telo in kri. V spremenjenju se 
zgodi skrivnostno Božje delovanje, ki je podobno stvarjenju, 
pri katerem je »Bog rekel… in zgodilo se je tako.« (1Mz 1,9). 
V to Božje delovanje je treba le verovati in sprejeti kot zname-
nje neizrekljive Božje dobrote. Zato tudi posvetilnim besedam 
sledi povabilo: »Skrivnost vere!«, s katerim občestvo v duhu 
svoje vere izrazi prepričanje, da nas je Kristus odrešil in da ga 
pričakujemo ob koncu časov. Kristus namreč z besedami »To 
delajte v moj spomin« Cerkvi nalaga dolžnost, naj vedno spol-
njuje njegovo naročilo.  

Besede Vzemite in jejte, to je moje telo slišimo pri vsaki 
sveti maši in smo se jih morda že preveč navadili. Kljub temu, 
da so nam že povsem domače, nam ostajajo nedoumljive in 
jih ni mogoče do konca pojasniti, saj nas daleč presegajo. Ob 
dejstvu, da je pod podobo kruha in vina dejansko navzoč Kri-
stus moremo iz najsvetejših besed razbrati tudi to, da se naj 
tudi mi spreminjamo, posvečujemo in postanemo živa daritev 
Kristusu. Spremeniti moramo svoj majhen jaz v Jezusa Kri-
stusa, da bomo tudi mi, kot On, duhovna hrana za vse ljudi. 
Verjetno bo potrebno še veliko truda in napora, da bomo mogli 
na pateno položiti sebe in postati dar, na razpolago za življe-
nje sveta, in to vsak dan popolnoma, kakor se Kristus vsak 
dan daruje in se nam daje v hrano, da bi imeli življenje v izo-
bilju. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

2. postna nedelja 

»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, 
njega poslúšajte!« 

13. 03. – 20. 03. 2022 
 

Kardinal Jean-Claude Hollerich je v imenu škofov EU zaprosil moskov-
skega pravoslavnega patriarha Kirila, naj ruske oblasti pozove k takojšnji 
prekinitvi sovražnosti do ukrajinskega prebivalstva, diplomatski rešitvi 
konflikta in zagotovitvi varnih humanitarnih koridorjev. 
Kardinal ga v »bratskem duhu« prosi, naj »se na ruske oblasti obrne z 
nujnim pozivom, naj nemudoma ustavijo sovražnosti do ukrajinskega pre-
bivalstva in pokažejo dobro voljo za iskanje diplomatske rešitve konflikta, 
ki temelji na dialogu, zdravi pameti in spoštovanju mednarodnega prava, 
pri tem pa zagotovijo varne humanitarne koridorje in neomejen dostop 
humanitarne pomoči«. 
Hollerich z »zlomljenim srcem« spregovori o »glasovih naših bratov in 
sester, ki trpijo zaradi norosti vojne v Ukrajini, katere grozljive posledice 
so pred našimi očmi«. »Na tisoče oseb, tako vojakov kot civilistov, je iz-
gubilo življenje in več kot milijon ljudi je bilo preseljenih ali pa so zbežali 
iz svoje domovine; večina jih je ranljivih žensk in otrok.« Medtem ko pri-
haja do »vsak dan močnejših nasilnih napadov« na Ukrajino in njene pre-
bivalce, se »iz ure v uro povečuje potreba po humanitarni pomoči«, diplo-
matska prizadevanja pa so do sedaj ostala nerodovitna. Obenem ni mo-
goče izključiti »možnosti za širši evropski ali celo 
svetovni konflikt s katastrofalnimi posledicami«. 
Kardinal se na Kirila obrne kot na nekoga, ki lahko 
pripomore k rešitvi konflikta: »V teh temnih trenutkih 
za človeštvo, ki jih spremlja močno občutenje brez-
upa in strahu, mnogi gledajo na Vas, Vaša svetost, 
kot na nekoga, ki lahko prinese znamenje upanja na mirno rešitev tega 
konflikta.« Spomni, da je leta 2016 patriarh Kiril skupaj s papežem Fran-
čiškom obsodil »sovražnost v Ukrajini, ki je že povzročila mnoge žrtve, 
zadale številne rane miroljubnemu prebivalstvu in družbo pahnila v glo-
boko ekonomsko in humanitarno krizo«, ob čemer sta oba pozvala k pri-
zadevanju za mir in socialno solidarnost. »Prosim, ne dovolite, da bi te 
močne besede bile zaman,« doda Hollerich in spomni na bolečino in za-
skrbljenost, ki ju je papež Frančišek večkrat izrazil v zvezi z »rekami krvi 
in solza, ki tečejo v Ukrajini«. 

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

