
 

 

1. V četrtek ob 20.00 uri bo imel prvih 45 minut sinodalno srečanje Pevski 
zbor Marije Zavetnice, nato pa bodo pevske vaje. Prosim za zanesljivo 
udeležbo in točnost, vsaj tokrat! Verjamem, da je mogoče. 

2. Prihodnjo nedeljo bo z nami nadškof msgr. Marjan Turnšek, ki bo pri obeh 
mašah spovedoval. Če je le možno pridite že 15 minut pred mašo k molitvi 
rožnega venca, da se tako z molitvijo pripravimo na spoved. 

3. Prihodnjo nedeljo bodo z nami dijakinje iz Škofijske gimnazije Maribor, ki 
bodo predstavile projekt misijonske odprave v Kazakstan. Pred cerkvijo 
bodo postavili stojnico z raznovrstnimi simbolnimi predmeti, ki jih boste 
lahko kupili. Ker je njihova odprava v Kazakstan prostovoljna človeko-
ljubna pomoč, vam bodo nadvse hvaležne vsakega vašega daru. V Ka-
zakstanu bodo pri misijonarju p. Mihi Majetiču, kjer bodo pomagali pri ora-
toriju in pri raznovrstnih lažjih fizičnih opravilih.  

4. Iskrena hvala Bojanu Kropfu za spravljanje hlodovine iz njive na deponijo. 
5. Kot ste lahko opazili želimo urediti dvorišče med župniščem in župnijskim 

domom. Iskren boglonaj za 390 € za obnove: družini Antona Juharta, 
Jožefu Pliberšku, Mileni Mihelag, družini Marjana Juharta, Stanku Podvr-
šniku (iz Straže), Zdenki Koprivnik, Frančeku Žužmanu in neimenovanim. 

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

7. Karitas organizira zbiralno akcijo za otroke in družine v Ukrajini. Zbiramo 
izdelke, ki jih družine najbolj potrebujejo: 
(1) živila za otroke: žitne kašice, kosmiče in namaze… 

(2) osnovna živila: trajno mleko, olje, sladkor in moko,  
(3) izdelke za higieno: pralni prašek, šampon, plenice ali druge izdelke po 

lastni izbiri. 
Pomembno je le, da izdelki za hrambo ne potrebujejo hlajenja. Darove 
prinesite v župnišče, Karitas pa bo prišel iskat ko se bo kaj nabralo. Še 
najbolje bo, če prinesete po nedeljski maši. Hvala že v naprej! 
 

Papež Frančišek: »K maši ne greš z uro na roki, da bi štel minute kdaj se 
bo začela in končala. K maši gremo zato, da bi sodelovali pri Božji 
skrivnosti, ki jo obhajamo. To velja za vsakega, tudi za tistega, ki gre k 
papeževi maši. Papeževa maša ni turistični dogodek. Ne! K maši pridete, 
da se zberemo k skupnemu bogoslužju in da skupaj vstopimo v skrivnost. 
In to je liturgija.« 

 

Knez miru, prosimo te za mir v Ukrajini. Vse 
prebivalce Ukrajine obvaruj vojnih grozot in sle-
hernega nasilja. Daj politikom zdravo pamet, 
da bodo sovraštvo premagovali z ljubeznijo, 
nezaupanje z razumevanjem, neenakoprav-

nost z bratsko povezanostjo. Odpri naša srca za brate in sestre, ki trpijo 
in umirajo 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 pro-
simo po Kristusu, Knezu miru, in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Otroci pri maši: 12 Če smo pozabili k maši 

vzeti  igračo za otroka, se bodo njegove roke 
kmalu znašle v naših žepih. Starši, bodimo 
pazljivi in ne imejmo v žepu bombona ali čoko-
ladice. Če to odkrije, mu boste težko povedali, 
da to ni za čas svete maše. Lahko pa  imate s 
seboj v žepu  prstni rožni venec (desetko); 
majhen, ampak dovolj velik, da bo zaposlil 
vašega otroka. Ob njem se bodo kmalu odprla 
vprašanja in tudi želja po molitvi. 

 

Bralci Božje besede: 
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 

5. postna TIHA nedelja 
Nedelja mož in fantov 

03.04.2022 

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

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

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 

Ponedeljek 21. 03. 2022 

Serapion, škof 
 

Torek 22. 03. 2022 

Lea, spokornica 

Ob 18.00 za + Ivana (obl.) in Anico Orož ter Til-

čko Jesenek 

Sreda 23. 03. 2022 

Jožef Oriol, duhovnik 
Ob 18.00 za + Avguština (obl.) in Stanislavo Juhart 

Četrtek 24. 03. 2022 

Katarina Švedska, red. 
Ob 18.00 za + Franca Skrbinška (obl.) in sorodnike 

Petek 25. 03. 2022 

Gospodovo oznanjenje 
Ob 18.00 za + Marijo in Jožefa Pliberška (Žužman) 

Sobota 26.03.2022 

Evgenija, mučenka 

Ob 07.00 za + Franca Gumzeja (obl.) in Jožefo 

Ob 11.00 krst Jerneja Polegeka 

4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 
 

27. 03. 2022 

PREHOD NA POLETNI ČAS 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ignaca in Marijo Tomažič 



Čiščenje cerkve 

 

38                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

ODGOVOR LJUDSTVA NA VZKLIK »SKRIVNOST VERE«   

Skrivnost vere 
Tvojo smrt 
oznanjamo, 
Gospod, in 
tvoje vstajenje 
slavimo, do-
kler ne prideš 
v slavi. 
ali: 
Kadar uži-
vamo ta kruh 
in pijemo iz 
keliha, ozna-
njamo tvojo 
smrt, Gospod, 
dokler ne pri-
deš v slavi (gl. 
1 Kor 11,26) 
ali: 
Reši nas, Od-
rešenik sveta, 
ki si nas s 
svojim križem 
in vstajenjem 
odrešil. 

Bistvo posvetitve je v tem, da je Bog govoril in je tako! 
Tako je zaradi naše vere in zaradi dejanj Svetega Duha, 
ki ga spoznamo iz vere oziroma kakor pravi sv. Tomaž 
Akvinski: »Z vero sprejemam to, kar je Božji Sin pove-
dal!« V spremenjenju se zgodi skrivnostno Božje delo-
vanje, ki je podobno stvarjenju, pri katerem je »Bog rekel 
... in zgodilo se je tako.« (1 Mz 1,9)  
Gre za pritrditev občestva, ki v duhu svoje vere izrazi 
prepričanje, da nas je Jezus odrešil in da ga pričakuje ob 
koncu časov. To je neke vrste apostolska vera v skrčeni 
obliki, ki vzbudi na ustnicah vzklik: »On je tu!«, podobno 
Janezovemu in Petrovemu šepetanju: »Gospod je!«  
Tukaj je zanimiva sprememba naslovljenca. EM kakor 
tudi vse predstojniške molitve so naslovljene na Očeta. 
Pritrjevanje ljudstva pa se obrne h Kristusu: »Tvojo smrt 
oznanjamo, Gospod.« Tako ljudstvo prepozna v veri 
navzočnost tistega, ki je umrl in vstal in ki se bo vrnil. 
Vzklik »Skrivnost vere« se na nek način nanaša na be-
sede apostola Pavla Timoteju, kjer govori o skrivnosti 
prave pobožnosti in izpove, da je »svet vanj veroval« (1 
Tim 3,16). Reči »skrivnost vere« je podobno kot reči 
»skrivnost pobožnosti«, saj izraža tako vera kot pobož-
nost našo podvrženost Božjemu načrtu. 

 Izraz »Odrešenik sveta« se nanaša na izpoved Samari-
janke (Jn 4,29) in Samarijanov, ki so se prepričali, da je 
Jezus  »resnično odrešenik sveta.« (Jn 4,42).  
Nekateri razlagalci pravijo, da naj bi to izpoved vedno 
zapeli, saj poudari osrednjo skrivnost naše vere in tudi 
to, kar bo mašnik molil v molitvi oz. anamnezi, ki sledi.  

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

3. postna nedelja 

»…  če se ne spreobrnete, vas vse čaka 
enak konec.« 

20. 03. – 27. 03. 2022 
 

16. marca 2022, je potekal video pogovor med papežem Frančiškom in 
Kirilom, patriarhom Moskve in vse Rusije. 
Osrednja tema pogovora je bila vojna v Ukrajini ter vloga kristjanov in nji-
hovih pastirjev, da bi storili vse, da bi prevladal mir. 
Papež Frančišek se je zahvalil patriarhu za to srečanje, ki ga je vodila 
želja, da kot pastirji svojega ljudstva nakažejo pot miru, molijo za dar miru, 
da preneha streljanje. »Cerkev«, se je papež strinjal s patriarhom, »ne 
sme uporabljati jezika politikov, temveč jezik Jezusa«. »Pastirji smo istega 
svetega ljudstva, ki veruje v Boga, v Sveto Trojico, v Sveto Božjo Mater. 
Zaradi tega se moramo združiti v prizadevanju, da pripomoremo k miru, 
da pomagamo tistemu, ki trpi, da iščemo poti miru, da bi zaustavili strelja-
nje.« Oba sta poudarila izjemen pomen procesa pogajanj, ki potekajo, 
kajti, kot je rekel papež: »Ljudje so tisti, ki plačajo ceno za vojno, tudi ruski 
vojaki in ljudje, ki zaradi bombardiranja umirajo«. 
»Kot pastirji«, je na-
daljeval papež, 
»imamo dolžnost, 
da smo blizu in po-
magamo tistim ose-
bam, ki zaradi vojne 
trpijo. Nekoč se je 
tudi v naših Cer-
kvah govorilo o 
sveti ali o pravični 
vojni. Danes ni več 
mogoče tako govo-
riti, kajti razvila se je krščanska zavest o pomembnosti miru«. In ko se je 
ponovno strinjal s patriarhom, da so »Cerkve poklicane prispevati in po-
speševati mir ter pravičnost«, je papež Frančišek sklenil: »Vojne so vedno 
krivične. Kajti tisti, ki plača ceno, je Božje ljudstvo. Naša srca ne morejo, 
da ne bi jokala zaradi ubitih otrok in žena, zaradi vseh žrtev vojne. Vojna 
ni nikoli prava pot. Sveti Duh, ki nas povezuje, od nas pastirjev zahteva, 
da pomagamo ljudstvom, ki trpijo zaradi vojne.« 

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

