
 

1. Danes imamo sklep veroučnega leta, kar pa ne pomeni sklep udeležbe 
pri maši. Kjerkoli se bomo ob počitnicah nahajali, nam mora biti ob nede-
ljah in praznikih glavna misel in skrb, da se udeležimo svete maše. 

2. Na sklepni dan verouka naj velja iskren boglonaj vsem otrokom in star-
šem, ki ste se z njimi trudili spoznavati krščanski nauk, jih spodbujali k 
molitvi in zakramentom, jih pripeljali k sveti maši in v preteklem mesecu k 
šmarnicam in jim bili v duhovno oporo. Še posebej pa iskrena hvala kate-
histinjama Daši Pučnik in s. Hermini Nemšak ter katehistu Samu Pučniku 
za velik trud in s tem za njihov nadvse dragocen zastonjski dar župniji in 
vašim otrokom. Po maši pa prosim otroke, da pridejo po spričevala. 

3. Iskrena hvala Luciji Gorenak in faranom Zg. Grušovja za 345 € za rože za 
cerkev; hvala Alojzu Lubeju, Štefki in Dušanu Podergajsu, Branku Bru-
mecu, Petru Tonkoviču, Mariji in Srečku Klančniku za delo v vinogradu; 
hvala Simonu in Martinu Juhartu za raznovrstna dela; hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in do-
broto.  
 

Papež Frančišek: Odrinjenost ostarelih oseb na obrobje uničuje vsa živ-
ljenjska obdobja, ne le starosti. Vsak od nas lahko danes pomisli na sta-
rejše v družini: kakšen odnos imam do njih, se jih spominjam, jih obisku-
jem? Ali se trudim, da jim ničesar ne bi manjkalo? Ali jih spoštujem? Osta-
reli, ki so v moji družini: mislim na mamo, očeta, dedka, babico, strice, 
prijatelje? Ali sem jih izbrisal iz svojega življenja? Ali pa grem k njim po 
modrost, modrost življenja? Ne pozabi, da boš tudi ti star ali stara. Starost 

pride za vsakogar. Kakor bi si ti želel, da bi te obravnavali v času starosti, 
tako tudi ti danes obravnavaj starejše. 
 
Kaj je obred? Lisica pravi princu, "da so 
ceremonije ali obredi potrebni in da so tisto, 
zaradi česar je kak dan drugačen, kot so drugi 
dnevi, kaka ura drugačna, kot so druge..., 
predvsem pa, da je prava vrednost obreda v 
odkritju dodane vrednosti stvari, ki je tudi izvirna 
vrednost in ta vrednost naredi stvari drugačne od 
drugih... Za razumevanje tega pa je potrebno, da kdor hoče videti, mora 
gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste 
Tag' (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste', kar 
pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje litur-
gični čas med letom, ki traja do začetka adventnega časa. Velikonočno 
svečo, ki je v velikonočnem času postavljena ob ambonu, odnesemo h 
krstnemu kamnu, duhovniki pa v času med letom nosijo liturgična oblačila 
v zeleni barvi. Zelena barva pomeni umirjenost in je barva upanja. 
 

Praznik Marije, Matere Cerkve obhajamo v Katoliški cerkvi na dan po 
binkoštnem prazniku. 
Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in ženami molila v 
dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako je postala 
mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se je oblikovala 
na binkoštni praznik. 
Papež Pavel VI. je ob sklepu koncila na praznik Marijinega darovanja 21. 
novembra Marijo razglasil za »Mater Cerkve, to je vsega krščanskega 
ljudstva, vernikov in pastirjev, ki jo kličejo za preljubo Mater«. Marijo 
kličemo na pomoč kot našo »srednico« v molitvi, ki izvira že iz druge 
polovice 3. stoletja: »Pod tvoje varstvo pribežimo«. 
 

Bralci Božje besede: 
BINKOŠTI 

Nedelja mož in fantov 
05.06.2022 

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

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

Nedelja Svete Trojice 
Dekliška nedelja 

12.06.2022 

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

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

12. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

19.06.2022 

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

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Karmen Sadek Pučnik 

 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 
 

05. 06. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Rozo Župánek (obl.) 

Ponedeljek 06. 06. 2022 

Marija Mati Cerkve 
Ob 19.00 uri za + Ivana Vivoda (334) 

Torek 07. 06. 2022 

Prvi mučenci tržaške Cerkve 
Ob 7.00 uri za + Matildo Pliberšek (353) 

Sreda 08. 06. 2022 

Medard, škof 
Ob 19.00 uri za + Olgo Pučnik (8. dan) 

Četrtek 09. 06. 2022 

Primož in Felicijan, muč. 

Ob 19.00 uri za + Janeza Ozimiča in soro-

dnike 

Petek 10. 06. 2022 

Janez Dominici, škof 

Ob 19.00 uri za + Tilčko in Terezijo Jesenek 

ter Anico in Ivana Oroža 

Sobota 11.06.2022 

Barnaba, apostol 

Ob 7.00 uri za + Vilija (obl.) in Angelo Mihe-
lag 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Dekliška nedelja 
 

12. 06. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Zajka 



Čiščenje cerkve 

 

45                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

EVHARISTIČNA MOLITEV: TRINITARIČNI SKLEP OZ. DOKSOLOGIJA 

Doksologija  

(doxa pomeni 

slava in logos 

pomeni be-

seda): 

Po Kristusu. s 

Kristusom in v 

Kristusu, tebi, 

vsemogoč-

nemu Bogu 

Očetu, v edi-

nosti Svetega 

Duha vsa čast 

in slava na vse 

veke vekov. 

Trinitarični sklep: celotna zgodovina odrešenja, pose-
danjena v evharistiji, ni nič drugega kot skrivnostni Oče-
tov načrt, uresničen v Kristusovem darovanju in razširjen 
po Svetem Duhu. Gre za zahvalo Očetu po Kristusu v 
edinosti s Svetim Duhom. S to slavo, ki jo dajemo Sveti 
Trojici, prevzema EM zmagujočo razglasitev Božjega 
imena, v kateri je izgovorjen nad nami najvišji blagoslov 
in hkrati posvetitev (4 Mz 6,24–27).  
 

Boga častimo: 
- po Kristusu in njegovi daritvi; 
- s Kristusom, to je z njegovo ljubeznijo, molitvijo in dari-
tvijo; 
- v Kristusu, saj smo z Njim eno mistično telo. 

Amen. Slovesni »Amen« zbranega občestva je v duhu vere, 
češčenja in slave, ki jo daje Bogu, kot pečat, s katerim 
ljudstvo evharistični molitvi pritrdi in jo sprejme za svojo 
(sv. Justin). »Amen« je kot podpis, s katerim napravimo 
EM za svojo (sv. Avguštin). Sv. Hieronim pa vabi, naj ta 
»amen zabobni kot grom z neba«, kar pomeni, naj ga 
ljudstvo zapoje nadvse slovesno in veselo. 
 
Splošna ureditev Rimskega misala naroča, naj »duhov-
nik drži dvignjen kelih in pateno s hostijo vse dotlej, da 
ljudje vzkliknejo ›Amen‹«. To pomeni, da ta pritrdilni 
»Amen« ljudstva tvori enost z duhovnikovo molitvijo.  
Ta »amen« naj bo zapet nadvse slovesno. Duhovnik naj 
tako dolgo drži povzdignjeno pateno in diakon kelih, do-
kler se ne konča pritrdilni »Amen« zbranega ljudstva. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

BINKOŠTNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

»Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe 
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 

zadržite, so jim zadržani.« 
05. 06. – 12. 06. 2022 

 

Papež Frančišek: Binkošti: dar, harmonija, pot, poslanstvo 

Prva misel je, da je enost dar, ogenj, ki prihaja od zgoraj. Seveda, ne da 
bi se utrudili, moramo moliti, delati, govoriti, se pripravljati, da lahko sprej-
memo to izjemno milost. Vendar doseganje enosti ni v prvi vrsti zemeljski 
sad, temveč nebes; ni predvsem rezultat naše zavzetosti, naših prizade-
vanj in naših dogovorov, ampak delovanja Svetega Duha, ki mu moramo 
z zaupanjem odpreti svoja srca, da nas bo vodil po poteh polnega občes-
tva. Enost je milost, enost je dar. 
Drugi nauk binkošti je, da je enost harmonija. Enost ni enakost in niti ni 
posledica kompromisov ali krhkih diplomatskih uravnovešenj. Enost je 
harmonija v raznolikosti karizem, ki jih vzbuja Duh. Ker Sveti Duh rad 
vzbuja tako mnogoterost kot enost, kakor na binkošti, kjer različni jeziki 
niso zreducirani v enega, ampak so bili asimilirani v svoji pluralnosti. Har-
monija je pot Duha, saj je On sam, kot pravi sveti Bazilij Veliki, harmonija. 
Tretji nauk binkoštnega dne je, da je enost pot. Enost se dela na poti, 
raste v podelitvi, korak za korakom, v skupni pripravljenosti sprejeti rado-
sti in napore potovanja, v presenečenjih, ki se pojavljajo na poti. Kot piše 
sveti Pavel Galačanom, smo dolžni hoditi po Duhu (prim. Gal 5,16,25). 
Ali, kot pravi sveti Irenej, je Cerkev tôn adelphôn synodia, izraz, ki ga 
lahko prevedemo kot »karavana bratov«. Tukaj, v tej karavani, raste in 
dozoreva enost, ki - po Božjem slogu - ne pride kot nenaden in osupljiv 
čudež, ampak v potrpežljivi in skupaj vztrajno prehojeni poti. 
Še zadnji vidik. Enost ni sama sebi namen, ampak je povezana s rodovit-
nostjo oznanila: enost je za poslanstvo. Kot je Jezus molil: »Naj bodo vsi 
eno ... da bo svet veroval« (Jn 17,21). Na binkošti se Cerkev rodi kot mi-
sijonarska. In danes svet še vedno čaka, tudi nezavedno, da spozna 
evangelij dejavne ljubezni, svobode in miru, ki smo ga poklicani drug z 
drugim pričevati, ne drug proti drugemu ali drug daleč od drugega. Hvala 
za vsa semena ljubezni in upanja, posejana v imenu Vstalega Križanega 
po različnih krajih, ki jih žal še vedno zaznamujejo nasilje in konflikti, ki so 
prepogosto pozabljeni. 

Prihova:                   petek, 10. 06. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 07. 2022 

Raskovec:               petek, 17. 06. 2022 Preloge:                   petek, 06. 08. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 06. 2022 Vrhole:                     petek, 12. 08. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 07. 2022 Sevec:                      petek, 19. 08. 2022 

Pobrež:                    petek, 08. 07. 2022 Prepuž:                    petek, 26. 08. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 07. 2022 Vinarje:                      petek, 02. 09. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 07. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

