
1. Že prejšnji teden sem oznanil, da je danes kvatrna nedelja, zato bomo 
današnjo nabirko oddali za vzdrževanje bogoslovcev. Iskren boglonaj. 

2. Danes je dan volitev članov za Župnijski pastoralni svet. Zato boste ob 
izhodu dobili listke, ki jih vsi, ki ste starejši od 16 let, izpolnite in jih vrnite 
že danes (lahko takoj izpolnite) ali pa v prihodnjih dneh do vključno s 
prihodnjo nedeljo. Lepo prosim, da vsak, ki je dopolnil 16 let, to dolžnost 
tudi izpolni. Volitve so sporočilo koliko čutimo z župnijo in koliko smo 
zanjo soodgovorni. Bodimo hvaležni Bogu, da se lahko zbiramo kot 
občestvo, se družimo, skupaj načrtujemo in delamo, drug drugega spo-
dbujamo k dobremu in smo ali se vsaj trudimo, da bi bili »sol zemlje in 
luč sveta« (Mt 5,13-14). Vsak naj predlaga vsaj enega iz svoje vasi. ŽPS 
je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki načrtuje in pomaga izvajati 
pastoralno delo v župniji, se srečuje, proučuje in se poglablja v krščan-
sko življenje, animira župljane in sodeluje pri raznovrstnih župnijskih 
opravilih in praznovanjih. Obenem pa je naloga članov ŽPS da gradijo 
najprej pri sebi, pa tudi pri manj dejavnih vernikih zavest pripadnosti 
Cerkvi, blažijo morebitna nesoglasja in nerazumevanje 
med duhovnikom in verniki ter prinašajo vedrino in 
osrečujočo zavest lepote družinskega življenja v župniji.  

3. V soboto 7. 3. imajo prvoobhajanci pripravo na prvo 
sveto obhajilo. Srečanje traja od devete do desete ure.  

4. Iskrena hvala vsem, ki se ob spominu na naše rajne, ko imamo med 
tednom mašo za njih, večkrat zberete v lepem številu. Hvala tudi vsem, 
ki ste v petek prišli v tako lepem številu k pobožnosti križevega pota, ko 
smo ob Jezusovem Križevem potu razmišljali tudi o mnogih križevih 
potih po naših družinah. Vabljeni vsak petek v postu k tej pobožnosti. 

5. Iskrena hvala vsem, ki ste se včeraj udeležili dela v vinogradu. Bilo vas 
je kar 21. Lepo znamenje soodgovornosti in veselja do župnije! 

  

 
Jaz pa v gori-

co grem,... 
če rezat in 

'pucat' ne boš 
znal, domov 
te bom nag-

nal!  
 

 

6. Iskrena hvala za vse vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 
 

Kot morda že veste, se v Državnem zboru vnovič pripravlja nov zakon o 
družini, ki skuša redefinirati pomen družine in sicer ne le kot skupnost 
moškega in ženske, ampak tudi kot dveh moških in dveh žensk in s tem 
tudi pravico, da lahko dva 
moška ali dve ženski, 
posvojita otroka, tako da 
ima otrok ne več mamo in 
očeta, ampak, starša ena in 
starš dva. Kristjani smo 
zato dolžni, da ne samo 
podpremo tiste organizaci-
je, ki si prizadevajo za 
ohranitev vrednote družine, 
ampak da tudi sami javno in dejavno izrazimo svoje nasprotovanje takšni 
zakonodajni ureditvi. 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. postna nedelja 

Ned.mož in fantov 

01.03.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Samo Pučnik 

3. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

08.03.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

4. postna nedelja 

Otroška nedelja 

15.03.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

2. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

Kvatrna nedelja 

01. 03. 2015 

 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek 

 

Ponedeljek, 02. 03. 2015 

Neža Praška, opatinja 

Ob 7.00  za + Albina in Vido Brglez ter soro-

dnike 

Ob 18.00 za + Matildo Mlakar (8. dan) 

Torek, 03. 03. 2015 

Kunigunda, cesarica 
Ob 18.00 za + Marijo Brumec (Tomažič; 911) 

Sreda, 04. 03. 2015 

Kazimir, poljski kraljevič 
Ob 7.00 za + Marijo in Alojza Rola (868) 

Četrtek, 05. 03. 2015 

Janez Jožef od Križa, red. 

Ob 17.15 Srečanje ministrantov 

Ob 18.00 za +Gabrijelo Polegek (obl.) Gričnik 

Prvi petek 06. 03. 2015 

Fridolin; Obisk bolnikov 

Ob 7.00 za + Alfonza Zajka (obl.) 

Ob 18.00 za + Draga Kamenika 

Prva sobota 07. 03. 2015 

Perpetua in Felicita, muč. 
Ob 07.00 za + Benota in Lizo Kvas 

3. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

08. 03. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiško 

Pučnik (Štrankovi) 



Svetnik tedna – sveti Perpetua in Felicita 

Sveta Perpetua in Felicita ter njuni tovariši so umrli mučeniške smrti 
7. marca 202 (ali 203) v Kartagini. Mučenki Perpetua in Felicita, obe 
še zelo mladi, sta nam z njunimi tovariši svetel zgled s Kristusovo 
ljubeznijo navdane bratovske in sestrske povezanosti do smrti 
zgled, ki ni redek v mladi Cerkvi prvih stoletij. Perpetua je bila mlada 
žena iz ugledne družine, dobro vzgojena in stanu primerno omože-
na; malo pred tem, ko je bila vržena v ječo, je rodila sinka. Oče jo je 
nagovarjal, naj se usmili njegovih sivih las in svojega otroka ter 
daruje bogovom in si tako reši življenje. Katehumeni so v ječi prejeli 
sveti krst. »Meni je Duh navdihnil, naj po krstu nič drugega ne pro-
sim kakor stanovitnost mesa,« je zapisala Perpetua. Hudo ji je bilo, 
ko je videla, da se oče in njeni domači zaradi nje tako žalostijo. 
Dosegla je, da so pustili otroka pri njej v ječi. »Trud in skrb za otro-
ka sta me držala pokonci: ječa se mi je sedaj spremenila v palačo, 
da sem bila rajši tam kot kjerkoli.« Kmalu zatem je imela videnje, v 
katerem ji je bilo razodeto, da jih čaka smrt. Pri javnem zasliševanju 
na mestnem trgu so vsi zaslišani priznali, da so 
kristjani. Rimski upravitelj je vse obsodil na smrt: 
izpostavijo naj jih zverinam. Mlada sužnja Felicita 
je bila v visoki nosečnosti, ko so jo prijeli, po rim-
skih zakonih pa nosečnic niso smeli umoriti. Bila je 
žalostna, da ne bo mogla iti v mučeniško smrt s 
svojo sestro in z brati v Kristusu. Molili so zanjo in 
rodila je deklico. Ko je v porodnih bolečinah stokala, ji je eden od 
stražnikov rekel: »Če sedaj tako stokaš, kaj bo šele, ko te vržejo 
zverinam!« Felicita je odgovorila: »Sedaj sama trpim, kar trpim; tam 
pa bo nekdo drug trpel v meni in za mene, ker bom tudi jaz trpela 
zanj.« Prvi dan slavnostnih iger so postavili pred divje živali najprej 
Perpetuo in Felicito. Podivjana krava ju je 
pobodla in vrgla na tla, toda mučenki sta 
ena drugi pomagali vstati in odvedli so ju 
iz arene skozi vrata za zmagovalce. Ljud-
stvo je zahtevalo, naj ju privedejo nazaj k 
drugim in naj jih pred očmi vseh z mečem 
pobijejo. Zahtevo so izpolnili in mučenci 
so drug za drugim mirno sprejeli smrtni 
udarec. 

 Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"               

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

     BL. DEVICE MARIJE. 
 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

Dan volitev članov ŽPS 

01. 03. 2015 - 08. 03. 2015 

Papež Benedikt XVI. o današnjem evangeliju: 
 Današnja druga postna nedelja je znana, kot nedelja 
Kristusovega spremenjenja. Saj nam bogoslužje na poti postnega 
časa, potem ko nas je povabilo hoditi za Jezusom v puščavo, da bi 
se skupaj z Njim soočili s skušnjavami in jih premagali, predlaga, 
povzpeti se z Njim na 'goro' molitve, da bi na njegovem človeškem 
obličju zrli veličastno Božjo svetlobo. 
 Skrivnosti spremenjenja pa ne smemo ločiti od Jezusove 
poti, po kateri je hodil. On se je namreč odločno namenil hoditi v 
smeri izpolnitve svojega poslanstva, čeprav je dobro vedel, da bo 
do vstajenja moral iti preko trpljenja in smrti na križu. O tem je 
učencem odkrito govoril. Vendar pa ga niso razumeli, še več, 
zavrgli so takšen pogled, saj niso 
mislili po Božje, temveč po človeško 
(prim. Mt 16,23). Zaradi tega je Jezus 
vzel s seboj na goro tri izmed njih ter 
jim razodel božansko slavo, veličastvo 
Resnice in Ljubezni. Jezus je namreč 
hotel, da bi ta luč razsvetljevala njihova 
srca v neprehodni temini njegovega 
trpljenja in smrti, ko bo za njih 
pohujšanje križa neznosno. Bog je luč 
in Jezus želi podariti svojim najožjim 
prijateljem izkušnjo te luči, ki v njem 
prebiva. Tako bo On po tem dogodku v 
njih notranja luč, ki jih bo sposobna 
varovati pred napadi teme. Tudi v najtemnejši noči je Jezus svetilka, 
ki nikoli ne ugasne. Sv. Avguštin je povzel to skrivnost s čudovitim 
izrazom: 'To kar je sonce za telesne oči, da vidimo, je za oči srca 
Kristus.' 

Otroci, ste me že kaj pobarvali? Upam, da niste pozabili na lepe besede! 

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

