
 

1. Ta vikend je 13 mladincev odšlo v Ankaran na intenzivne priprave na ora-
torij. Hvala Daši Pučnik in vsem mladincem in mladinkam za odgovorno 
sodelovanje v župniji. Želimo jim veliko sproščenosti in dobre priprave na 
oratorij. Vključimo jih v naše molitve, da bo njihova priprava obrodila bo-
gate sadove. S tem že napovedujemo oratorij, ki bo od 18. julija do 
vključno 24. in se ga nadvse veselimo. »Mladi so naša prihodnost!« 

2. Danes ne pozabimo opraviti svoje svete dolžnosti iti na volitve!  
3. Prihodnji teden ni verouka, ne pozabite pa na nedeljsko mašo! 
4. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 

vašo pomoč in dobroto. 
 
 
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE  
(Molimo vsak dan v mesecu maju) 
Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel: »Žetev je 
velika, delavcev pa malo. Prosite torej 
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo 
žetev!« (Mt 9,37). Poglej, Gospod, potrebe 
vesoljne Cerkve in tudi naše škofije ter ji 
podari dovolj svetih duhovnikov, stalnih di-
akonov, redovnikov in redovnic, ki bodo 
zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljud-
stvu in uresničili svoje poslanstvo. 

Mir – Jezusov velikonočni dar 
Vstali nam kot odrešenjski in velikonočni dar podeljuje svoj mir – tisto no-
tranjo tiho srečo, če živimo tudi z drugimi v slogi in miru; če znamo odpu-
ščati, kakor nam On odpušča; če bolj zaupamo Njegovemu usmiljenju kot 
lastni pravičnosti in zunanji poštenosti ali vsaj njenemu prizadevnemu vi-
dezu. Svoj mir nam Bog podarja predvsem v zakramentu svojega usmi-
ljenja, v sv. spovedi in zaradi naše ponižne prošnje, da naj nas sodi po 
svoji širokosrčnosti in ne po naši ošabni samovšečnosti.    Jože Kopeinig 
 

Jezusove besede s. Favstini Kowalski:  
»Odprl sem svoje Srce kot živi izvir usmiljenja. Naj vsi 
iz njega zajemajo življenje, naj se približujejo z velikim 
zaupanjem temu morju usmiljenja. Grešniki bodo do-
segli opravičenje, opravičeni pa potrditev v dobrem. 
Kdor je zaupal v moje usmiljenje, tistemu bom ob 
smrtni uri dušo napolnil s svojim božjim mirom.« 
 

Kaj šteje? 
Morda opravljamo čudovita dela, štela bodo samo tista, ki izvirajo iz usmi-
ljene Kristusove ljubezni v nas. Na večer našega življenja bo ljubezen, po 
kateri bomo sojeni, ljubezen, ki smo ji omogočili v sebi rast in razvoj, v 
usmiljenju za vsakega človeka v Cerkvi in v svetu. Naša naklonjenost velja 
vsem ljudem brez izjeme, ker so v vsakem človeku razpoznavna zname-
nja Kristusa, našega brata in Odrešenika.   Frere Roger Schutz 
 

Otroci pri maši: 17 Morda se vam zdi, da se v trenutku vašega vstopa v 

cerkev vsi usmerijo v vas in vaše otroke. To gotovo ne drži. Verniki so 
prišli k maši poslušat Božjo besedo in prejet obhajilo, ne pa gledat vaših 
otrok (vsaj večinoma). Zato jih ne bo zmotil vsak šum, vsak zvok in vsaka 
gesta otrok in torej ni treba, da jih ves čas popravljate. Naj nedeljske svete 
maše ne prerastejo v neprestano opominjanje, popravljanje in šššš-kanje. 
Pustite otrokom pri maši tudi nekaj svobode, vi pa se v miru posvetite 
svojemu dejavnemu sodelovanju. 

 

Bralci Božje besede: 
BELA NEDELJA 

Nedelja žena in mater 
24.04.2022 

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

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

3. velikonočna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

01.05.2022 

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

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

4. velikonočna nedelja 
Dekliška nedelja 

08.05.2022 

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

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

BELA NEDELJA 

Nedelja žena in mater 
 

24. 04. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Vivoda (obl.), sestro 

Viktorijo in sorodnike 

Ponedeljek 25. 04. 2022 

Marko, evangelist 
Ob 19.00 za + Janka Brdnika (389) 

Torek 26. 04. 2022 

Marija, Mati dobrega sveta 
Ob 16.00 uri pogrebna za + Borisa Flisa  

Sreda 27. 4. 2022 

Cita, dekla 

Ob 19.00 uri za + Leopolda (st.) Brumeca (obl.) 

in + iz družine Brumec – Kelc 

Četrtek 28. 04. 2022 

Peter Chanel, duhovnik 
Ob 19.00 uri za + Štefko Kropf (416) 

Petek 29. 04. 2022 

Katarina Sienska, devica 
Ob 7.00 uri za vse + Podgrajšek in Krajnc 

Sobota 30.04.2022 

Pij V., papež 
Ob 7.00 uri za + Antona Uršiča (obl.) 

3. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 
 

01. 05. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo Mlakar (obl.) (Jure-

kovo) 



Čiščenje cerkve 

 

39                                          RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

EVHARISTIČNA MOLITEV: ANAMNEZA   

Anamneza:  

Dobri Oče, zato 

mi, tvoji služab-

niki in tvoje 

sveto ljudstvo, 

obhajamo spo-

min odrešil-

nega trpljenja, 

vstajenja od 

mrtvih in slav-

nega vnebo-

hoda Kristusa, 

tvojega Sina, 

našega 

Gospoda. 

Če gremo k zdravniku in imamo kakšno manj poznano 
bolezen, nas zdravnik vpraša po anamnezi, to je po tem, 
kakšne bolezni so morda imeli naši starši ali stari starši 
ali kdo izmed sorodnikov. To pomeni, da si moramo iz 
preteklosti priklicati v spomin določene stvarnosti in do-
godke. Podobno se pri maši spominjamo dogodkov od-
rešenja. Različne evharistične molitve jih izpostavijo na 
različni način. Po navadi se spominjamo Kristusovega tr-
pljenja, smrti, vstajenja, vnebohoda in poslanja Svetega 
Duha. To spominjanje pa ni nek psihološki spomin, am-
pak ko se spominjamo teh dogodkov, so ti dogodki na 
zakramentalni način tu in sedaj navzoči. Kristus ni nič 
manj in nič bolj navzoč, kakor pred dva tisoč leti, le da je 
njegova navzočnost zakramentalna.  

 

Izjava Slovenske škofovske konference pred 
volitvami v državni zbor 
Danes, 24. aprila 2022, potekajo volitve v državni 
zbor, na katerih izbiramo predstavnike, ki bodo v 
našem imenu odločali o prihodnosti Slovenije in 
njenih prebivalcev. Kristjani smo odgovorni, da 
na volitvah sodelujemo in tako dejavno soodlo-
čamo o našem skupnem življenju. K našim pravi-
cam in dolžnostim sodi tudi skrb za skupno življe-
nje. K resni in odgovorni skrbi za ta svet sodi, da 
se udeležimo volitev. Odločimo se po lastni 
presoji glede na naše vrednote in dosedanje izkušnje. Predstavnikov 
ljudstva ne moremo presojati zgolj po všečnih besedah in gestah, ampak 
je treba gledati predvsem na njihova dejanja. Prevzemimo odgovornost 
za prihodnost naše domovine in pojdimo na volitve! 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

2. velikonočna BELA nedelja 

Nedelja Božjega usmiljenja 

»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene  
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 

24. 04. – 01. 05. 2022 
 

Papež Frančišek: Bela nedelja ali nedelja Božjega usmiljenja 
Današnji evangelij je pripoved prikazanja vstalega Kristusa učencem, 
zbranim v dvorani zadnje večerje (Jn 20, 19-31). Sveti Janez piše, da je 
Jezus, potem ko je pozdravil svoje učence, jim rekel: »Kakor je Oče mene 
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« Ko je to izrekel, je napravil gesto, da je dihnil 
vanje in dodal: »Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni« (vv. 21-23).  

Poglejte, to je smisel usmiljenja, ki je predstavljen na dan Jezusovega 
vstajenja kot odpuščanje grehov. Vstali Jezus je izročil svoji Cerkvi kot 
prvo nalogo, svoje isto poslanstvo, da ponesejo vsem konkretno oznanilo 
odpuščanja. To je prva naloga, oznanjati odpuščanje. To vidno znamenje 
njegovega usm iljenja vsebuje mir srca in veselje ponovnega srečanja z 
Gospodom. 

Usmiljenje nam v velikonočni luči omogoča 
zaznati, kot resnična oblika spoznanja skrivnosti, ki 
jo živimo. Vemo, da lahko spoznavamo preko 
različnih oblik: čuti, navdih, razum in druge oblike. 
Dobro, lahko pa se pride do spoznanja tudi 
preko izkušnje usmiljenja. Usmiljenje namreč 
odpre vrata razuma, da bolje razumemo skrivnost 

Boga in našega osebnega bivanja. Preko njega razumemo, da nasilje, 
zagrenjenost in maščevanje nimajo nobenega smisla. Prva žrtev pa je 
tisti, ki nosi v sebi ta čustva, saj si odvzema lastno dostojanstvo.  

Usmiljenje odpre tudi vrata srca in omogoči izraziti bližino predvsem 
tistim, ki so izključeni, saj začutijo, da so bratje in sestre ter otroci edinega 
Očeta. Spodbuja tudi prepoznavanje tistih, ki potrebujejo tolažbo ter 
omogoča, da najdemo primerne besede spodbude. 
Bratje in sestre, usmiljenje ogreje srce ter ga napravi občutljivega za 
potrebe bratov in sester preko podelitve in udeleženosti. Usmiljenje 
skratka obveže vse, da postanejo orodje pravičnosti, sprave in miru. Nikoli 
ne pozabimo, da je usmiljenje kamen sklepnik življenja vere in konkretna 
oblika s katero napravimo vidno Jezusovo vstajenje. 

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

