
 

1. Jutri in pojutrišnjem bomo imeli celodnevno češčenje svetega Rešnjega 
telesa in krvi. Zato bodo maše zjutraj ob 7. uri, ob 10. uri in zvečer ob 
19.00 uri. Posebej vas prosim, da se udeležite v torek večerne maše, ki 
jo bomo darovali v prošnjo Bogu za zdravje vašega nekdanjega župnika 
dr. Ludvika Počivavška. Kot župnik Prihovske fare je naredil veliko dob-
rega: za vas se je žrtvoval, za vas molil in daroval svete maše, vaše 
otroke krščeval in jih učil, vašim svojcem prinašal Božjo tolažbo in podel-
jeval zakramente, ter se od vaših svojcev s pogrebnimi bogoslužji posla-
vljal. Zato je prav, da ga na težki poti bolezni spremljamo s svojimi molit-
vami in daritvami.    

2. Iskrena hvala Alojzu Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od 
kapele do kapele, Alfonzu Zajku in Otu Listu za delo in material za vrata 
nadstreška, pa tudi za razna popravila. Boglonaj pa 
tudi za vse darove za kuhinjo in vsako vašo pomoč 
bodisi v cerkvi kot tudi izven nje! Iskrena hvala za 
okrasitev in čiščenje cerkve, ministrantom, bralcem, 
mežnarju, mladincem, organistu, pevcem, izrednima 
delivcema obhajila in vsem za dejavno sodelovanje.  

3. Včeraj smo obnovili Kapelo Srca Marijinega v 
Razkovcu iz leta 1902. Vsem vaščanom iskrene 
čestitka in zahvala. Naj vam bo kapela v ponos, 
spomin in kraj srečanj, molitev in vsega dobrega.  

Kristus je vstal. 
Zares je vstal! 

 V teh dneh smo blizu Jezusu, ki nam je pokazal svojo 
resnično ljubezen do nas, ko se je pri zadnji večerji in na križu 
daroval ter tretji dan premagal smrt z vstajenjem. Tudi mi 
smo povabljeni, da sledimo Njegovemu zgledu darovanja v 
vsakdanjih malih in velikih delih ljubezni v obliki pomoči, spodbude, prijaz-
nosti, odpuščanja, opore, naklonjenosti, ... v osebnem življenju in zaupanem 
poslanstvu. Izročam Vas Njemu, ki je premagal smrt in daje smisel vsemu 
našemu življenju in delovanju. Naj bo moč Kristusovega vstajenja navzoča v 
vsakem trenutku Vašega življenja in poslanstva. 

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE! 
OBVESTILO 

Obveščamo vas, da na naši šoli ponovno zbiramo star papir. V ta namen 

vas naprošamo, da nam priskočite na pomoč, saj nam lahko le s skupnimi 

močmi uspe napolniti cel kontejner papirja, kartona… 

Zbiralna akcija bo potekala od  8.4. do 13.4.2015.   

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje!  

Učiteljice OŠ Prihova 

Razpored bralcev Božje Besede 
Ned. Jez. vstajenja 

Ned. mož in fantov 

05.04.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Marijana Pučnik  

2. berilo: Tina Sojar Voglar  

BELA NEDELJA 

Dekliška nedelja 

12.04.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

 3. velikonoč. ned. 

Otroška nedelja 

19.04.2015 

 7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: OTROCI 

2. berilo: OTROCI 

VELIKONOČNA 

NEDELJA GOSPOD. 

VSTAJENJA 

5. 04. 2015 

Ob 6.30 uri obred Gospodovega vstajenja, 

nato procesija in slovesna sv. maša za 

žive in + farane 

Ob 10.00 za + Marijo in Jožeta Primeca (obl.) 

Velikonočni ponedeljek,  

6. 04. 2015 

I. dan češčenja SRT 
Irenej iz Srema 

Ob 7.00 uri za + Vido Brumec in Tajnikarjeve  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 za + Marijo Brumec (Tomažič)(913) 

Ob 17.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za +  Marijo (obl.) in Franca Fli-

sa (Erjavčevi) 

Torek, 7. 04. 2015 

II. dan češčenja SRT 
 

Ob 7.00 uri za + Antona (obl.) in Nežo Borko  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  v čast Božji Mater in sv. Leopol-

du Mandiču  
Ob 15.00 uri pogreb + Mitar Dakić-a 

Ob 17.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za + Martino Skerbiš (386) 

Ob 19.00 uri za zdravje g. žpk. Ludvika Poči-

vavška in sklep češčenja SRT 

Sreda, 8. 04. 2015  
Dionizij, škof 

Ob 19.00 uri za + Branka Verčnika (obl.), star-

še in rodbino Flis 

Četrtek, 9. 04. 2015 

Valtruda, redovnica 
Ob 19.00 uri za +  Franca (obl.) in Vido Flis 

Petek, 10. 04. 2015 

Ezekijel, prerok 
Ob 19.00 uri za + Matija Obrovnika (920) 

Sobota,11. 04. 2015 

Biserka, devica 
Ob 7.00 za + Frančiško (obl.), Antona in 

Zvonka Sitarja 

2. VELIKONOČNA 

BELA NEDELJA  

12. 04. 2015 

Ob 6.30 uri za žive in + farane 

Ob 10.00 za +Franca (obl.) in Marijo Flis 

(Šprogar) 



ZRNO V ŠPRANJI 
Vrata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je nekaj odločnih 

korakov. Potem je močna roka previdno dvignila pokrov velike skrinje 
ob steni. Bil je gospodar. Z božajočim pogledom je premeril zlato pše-
nično zrnje in ga nagovoril: »Napolnil bom vrečo in te odpeljal v mlin. 
Postalo boš lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja pekla kruh. Položila 
ga bo na lepo pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rasli, žena in jaz 
bova od tebe črpala moč za delo in premagovanje vsakdanjih skrbi. 

Kos kruha bo tudi za reveže na pragu...« 
Pšenica se je razveselila, saj je vedela, da je 
zato rasla, bila požeta, omlatena in sprav-
ljena v kaščo. Šumeče je šepetala, ko jo je 
gospodar sipal v vrečo. 

Ko je gospodar spet prišel, je žito 
nagovoril: »Včeraj smo zorali veliko njivo. 
Danes jo bomo zasejali - s teboj, draga pše-
nica. V zemlji boš vzklila in čakala pomladi. 
Potem boš ozelenela, se okrepila, se pogna-
la k višku proti soncu in rodila sad: tride-
seteren, šestdeseteren, morda celo stote-
ren... Bog te blagoslovi na poti, ki jo danes 
začenjaš.« 

Eno od zrn pa je modrovalo: »Nočem 
postati kruh, nočem v hladno zemljo, sploh nočem, da drugi z menoj 
razpolagajo. Ostati hočem sámo in samostojno. Živeti hočem zase in ne 
za druge.« Stisnilo se je v špranjo in se samovšečno naslajalo ob misli, 
koliko pametnejše je od drugih in kako modro je ukrenilo, ko se je 
skrilo. A veselje je bilo kratkotrajno. Od nekod je neslišno prilezel črv. 
Zasadil je požrešne zobe v zrno prav na tistem mestu, kjer bi zrno 
moglo pognati korenine in se s steblom dvigniti navzgor. Črv se je vid-
no debelil, zrnu pa je življenje usihalo. Komaj se je še zavedalo, ko je 
ponovno prišel gospodar. Z omelom v roki je skrbno počistil vse raz-
poke v skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, gospodar ga je z drugimi 
smetmi vred odnesel ven in vrgel na gnojišče. 

Škoda zrna, ki ni razumelo, da je edini smisel njegovega bivanja 
darovanje in življenje za druge; ki ni spoznalo, da je v tem darovanju 
njegova sreča in polnost. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

 
 

               

    VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 
     

5.04. 2015 - 12. 04. 2015 

Velikonočno sporočilo voditeljev krščanskih Cerkva v Jeruza-
lemu: 
Nobena resnična religija ne more upravičiti nasilja. Tako v 
velikonočnem sporočilu poudarja trinajst voditeljev krščanskih 
Cerkva v Jeruzalemu. »Sam obstoj mesta Jeruzalem,« pišejo, »je 
protislovno znamenje upanja, da Božje kraljestvo prevlada.« Pater 
Pierbattista Pizzaballa, kustos Svete dežele, glede tega dodaja, da 
je Jeruzalem mesto, ki ima neverjetne potenciale: 
»Je zares hiša molitve za vse narode, v skladu z Izaijevo prerokbo, 
kajti tu so vsi: tu so judje, kristjani, muslimani. Tu so kristjani vseh 
Cerkva. Tukaj je resnično zbran ves svet.« Istočasno pa je 
Jeruzalem tudi stvarnost, ki je zelo ranjena, zatem dodaja p. Pizza-
balla. Zaradi zapletene preteklosti so ranjene vse tamkajšnje 
skupnosti. Njihovi odnosi niso nikoli samoumevni, ampak so nekaj, 
kar je potrebno graditi vsak dan znova. Vse to je Jeruzalem. Prisotni 
so strahovi in dvomi, ki so znamenje smrti, in pa tudi mnoge 
priložnosti, majhne stvarnosti, ki se gradijo ne glede na vse ostalo, 

in ki so upanje za prihodnost. 
Velikonočno sporočilo krščanskih voditeljev v 
Jeruzalemu med drugim odločno obsoja 
dejanja nasilja nad manjšinami. Le-to »razčlo-
veči« tako tiste, ki ga zagrešijo, kot njihove 
žrtve. Kot spominja kustos Svete dežele, smo 
bili ustvarjeni po podobi in podobnosti Boga. 
Ta okrutna dejanja, katerim žal pričujemo 
skoraj vsakodnevno, tako zanikajo Božji načrt 
in tudi naše bivanje kot ljudje: »Je nekaj, kar 
mora biti obsojeno brez če-jev, brez ampak-
ov in brez iskanja ravnovesja.« 

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

