
1. Danes po 10.00 maši je sestanek staršev prvoobhajancev. 
2. V sredo je praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Zaradi obveznosti na 

fakulteti ne morem imeti maše ob 10.00 uri, ampak bosta maši zjutraj in 
zvečer. Hvala za razumevanje! 

3. Kot sem že prejšnjo nedeljo oznanil, lahko danes vzamete oljčne vejice 
in jih dodate k vašemu 'žegnu' ali presmecu za prihodnjo nedeljo. Dar za 
vejice gre za gradnjo salezijanskega duhovnega centra v Celju. 

4. Prihodnji teden bo 'verouk' in spoved za razrede od 4. do 8. razreda v 
petek ob 17.00 uri, za 9. razred pa ob 17.30. Spovedoval bo p. Milan 
Holc iz Ptujske Gore. Odrasli ste še posebej vabljeni k obhajanju svete 
spovedi med večerno mašo. Hvala p. Marjanu Cafuti za spovedovanje. 

5. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, še posebej pa hvala Slavku 
Figeku, Tonetu Leskovarju, Albinu Pučniku, Slavku Juhartu, Davorju 
Mlakarju za dela na gospodarskem poslopju, Janku in Marjanu Juhartu 
za pleskanje nadstreška, Damijanu Tomažiču, Martinu Juhartu, Brigiti 
Klančnik in Sebastijanu Liparju pa za rezanje ograj, dreves in okrasnih 
grmičkov. Iskren boglonaj! 

6. Na mizici s tiskom so knjižice Magnifikat. Kdor želi si jo lahko vzame. So 
zastonj. Ob njih so tudi podobice z molitvijo za družine. 

7. Vabimo vas na prireditev Pozdrav pomladi in moji mami, ki bo v 
četrtek, 26. 3. 2015 ob 16. uri, v večnamenskem prostoru na Prihovi.  V 
kulturnem programu bodo sodelovali učenci in otroci vrtca Prihova in 
Moški pevski zbor Prihova. Vljudno vabljeni! 
V imenu župnije pa vam bodo mladinci in otroci čestitali že danes. Pris-
luhnimo njihovim razmišljanjem in pesmim, s katerimi vas hočejo danes 
nagovoriti in se vam zahvaliti za vse, kar nam je dano po dobroti mater, 
posredovalkah telesnega in duhovnega življenja. 
 

Sporočilo slovenskih škofov 
Dragi verniki, dragi bratje in sestre, iz medijev ste izvedeli, da se jutri 
pričenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah 
temeljnega družinskega zakona. Z njim poslanska večina ukinja 
dosedanjo zakonsko zvezo moža in žene ter uvaja novo zakonsko 
zvezo "dveh oseb". Takšno razumevanje zakonske zveze nasprotuje 
naravnemu in moralnemu zakonu ter nauku Katoliške Cerkve. Sprejeti 
zakon zadeva vse nas in bo imel posledice na številnih področjih kot so: 
posvojitve otrok; diskriminacija matičarjev, učiteljev, vzgojiteljic, 
sodnikov; spremembe šolskih programov; omejevanje pravice staršev, 
da v šolah vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem; 
vsiljevanje nove ideologije zasebnim vzgojnoizobraževalnim ustanovam, 
ki so odvisne od državnega sofinanciranja itd. Gre torej za zelo 
pomembne, zgodovinske trenutke, s kakršnimi se kot Katoliška skupnost 
v samostojni Sloveniji še nismo soočili. Slovenski škofje smo ta 
znamenja časa prepoznali, zato vas vse, dragi bratje in sestre, vabimo k 
osebni in skupni molitvi za vse naše družine. Hkrati vas lepo prosimo, da 
se že jutri, 23. marca, oz. čim prej v prihodnjih dneh, z veljavnim 
osebnim dokumentom oglasite na upravnih enotah oz. krajevnih uradih 
ter z oddajo svojega podpisa izrazite podporo referendumu, na katerem 
bomo lahko zaščitili vrednoto zakonske zveze in pravice otrok. V naprej 
se vam zahvaljujemo za pokončno državljanjsko in versko držo ter vam 
in vašim domačim želimo Božjega blagoslova.  Vaši škofje 

 

 
Razpored bralcev Božje Besede 

5. postna nedelja 

Otroška nedelja 

22.03.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

CVETNA NEDELJA 

Ned. žena in mater 

29.03.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

VELIKONOČ. NED. 

Ned. mož in fantov 

05.04.2015 

6.30 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

5. postna TIHA ned. 

22. 03. 2015 

Lea, spokornica 

Otroška nedelja 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Srečka Kresnika (obl.) (766) 

Sestanek staršev prvoobhajancev 

Ponedeljek, 23. 03. 2015 

Viktorijan, mučenec 
Ob 7.00 + Franca Gumzeja (obl.) 

Torek, 24. 03. 2015 

Katarina Švedska, red. 
Ob 18.00 za + Ivana Jamnika (883) 

Sreda, 25. 03. 2015 

Gospodovo oznanjenje 

Materinski dan 

Ob 7.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar -893) 

Ob 18.00 za + Franca (obl.), Jožefo in Leo-

polda Skrbinška 

Četrtek, 26. 03. 2015 

Evgenija iz Kordove 

Ob 18.00 za + Marijo in Franca Cvelfara ter 

Alojzijo Grifič (obl.) 

Petek 27. 03. 2015 

Rupert, škof 

Ob 7.00 za + Julijano (obl.) in Janeza Pučnika 

Ob 18.00 za + Matildo Mlakar (923)  

Sobota 28. 03. 2015 

Milada (Marija) Praška 

Ob 07.00 za + Heleno Flis (obl. - Tratjek) in 

rodbino 
PREHOD NA POLETNI ČAS! 

6. postna CVETNA ned., 

29. 03. 2015 

Ned. žena in mater 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jakoba in Marijo Rajh in 

starše Kóvač 



Svetnik tedna – sveta Katarina Švedska  

Katarina Švedska (Karin) je bila četrta izmed Brigitinih osmih otrok. Rodila 
se je leta 1331 ali 1332. Zgodaj so jo dali v samostan, da bi jo vzgojili. Na 
očetovo željo se je poročila s pobožnim plemičem, ko je imela šele štiri-
najst let. Mlada zakonca sta sklenila posnemati 
deviški zakon preblažene Device in svetega 
Jožefa. Katarina se je začela oblačiti preprosto in 
brez pretiranega nakita. Njen zgled so posnema-
le mnoge mlade gospe, njene prijateljice. Njena 
mati Brigita je po moževi smrti odšla v Rim in je 
tam pobožno živela. Tudi Katarini se je vzbudila 
želja po Rimu. Mož ji je sprva branil, končno pa ji 
je le dovolil. Zaradi bolezni je sam ni mogel 
spremljati. V Rim je prišla leta 1349, ko ji je bilo 
osemnajst let. Bila je srečna, ko je spet objela 
mater. Kmalu pa je začutila veliko domotožje in 
nameravala se je vrniti domov. Na materino pro-
šnjo je sicer izjavila, da je zaradi Kristusa pripravljena vse zapustiti in osta-
ti v Rimu, vendar je kmalu Rim naravnost zasovražila in mater prosila 
dovoljenja, da se vendarle vrne na Švedsko. Brigita je imela hčerino željo 
za nevarno skušnjavo, zato je začela moliti. Prikazal se ji je Kristus in ji 
dejal: »Povej hčeri, da je že vdova. Pregovori jo, naj ostane. Jaz bom pos-
krbel zanjo.« Katarina je po dolgem času dobila notranji mir. Materin 
duhovni voditelj je vodil tudi njo in pod njegovim vodstvom je napredovala 
v krepostih, ker mu je bila v vsem pokorna. Z materjo je večkrat romala, 
leta 1372 tudi v Sveto deželo. Obe sta imeli neke vrste samostansko živ-
ljenje, v katerem so se vrstili molitev, delo, počitek in dobrodelnost. Njena 
mati Brigita je v nekem videnju že leta 1346 dobila naročilo, naj ustanovi 
nov red s prvim samostanom v Vadsteni na Švedskem. Sestavila je tudi 
pravila reda, ki se imenuje Brigitin red ali red Odrešenika, njeno zamisel 
pa je mogla uresničiti šele hči Katarina. Kmalu po vrnitvi iz Svete dežele je 
mati umrla v Rimu 23. julija 1373. Po njeni volji je Katarina njeno telo pre-
peljala na Švedsko, kjer so ga slovesno pokopali v samostanski cerkvi v 
Vadsteni. Redovnice tega samostana so živele po pravilih njene matere in 
so Katarino izvolile za predstojnico. Toda že po enem letu je odpotovala v 
Rim, da bi pri vodstvu katoliške Cerkve poskrbela, da bi Brigito razglasili 
za svetnico. Pet let je zbirala potrebno gradivo, potem se je vrnila v Vad-
steno, kjer jo je škof potrdil za predstojnico, ona pa se je začela pripravljati 
na smrt: umrla je 24. marca 1381. Njeno svetniško češčenje je potrdil 
papež Inocenc VIII. leta 1484, njena mati Brigita pa je bila razglašena za 
svetnico leta 1391. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"              

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 

 

Otroška nedelja 

5. postna - TIHA nedelja 

         Spomin materam 

 

22. 03. 2015 - 29. 03. 2015 

Papež Frančišek: Bog misli na vsakega med nami, ima nas rad, san-
ja o nas. Sanja o veselju, v katerem bo srečen z nami. In zato nas želi 
ponovno ustvariti, nam narediti novo srce, ponovno ustvariti naše srce, 
da bi zmagalo veselje. »Si predstavljate? Gospod sanja o meni! Misli 
name! Jaz sem v Gospodovih mislih, v njegovem srcu!« Ima tudi veliko 
načrtov. Pravi: ''Zgradili bomo hiše, zasadili vinograde, skupaj bomo 
jedli …'' Vse te sanjarije, ki jih lahko ima samo zaljubljenec. Svojemu 
ljudstvu pravi: ''Nisem te izbral zato, ker si najmočnejše, največje, 
najmogočnejše. Izbral sem te, ker si med vsemi najmanjše … 
najbednejše med vsemi. A jaz sem te takšnega izbral.'' »To je 
ljubezen,« je dodal papež Frančišek. 
  »Bog je zaljubljen v nas in ni teologa, ki bi to lahko pojasnil«. O 
tem lahko samo razmišljamo, čutimo in jočemo od veselja. »Gospod 
nas lahko spremeni«, mi pa moramo verovati: »Verovati, da me 
Gospod lahko spremeni, da je on mogočen.« 
          »Vera pomeni narediti prostor za Božjo ljubezen, narediti prostor 
za Božjo moč, moč nekoga, ki me ljubi, ki je vame zaljubljen in ki se z 
mano želi veseliti. To je vera. To pomeni verovati: narediti prostor 
Gospodu, da bo prišel in me spremenil,« je dejal papež Frančišek. 
brez vračanja, tudi med tujci, izginjata, je pokvarjena družba.« Cerkev, 
zvesta Božji besedi, ne more tolerirati te izrojenosti. Kjer ni spoštovanja 
ostarelih, ni prihodnosti za mlade, je sklenil papež. 

 
Papež Frančišek bo na veliki četrtek, 
2. aprila 2015, obiskal rimski zapor 
Rebibbia. Tu bo ob 17.30 v cerkvi 
“Očenaš” daroval mašo zadnje večerje, 
med katero bo umil noge 
tamkajšnjim zapornikom in zaporni-
cam iz bližnjega ženskega zapora. 

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

