
 

1. Iskrena hvala za številno udeležbo pri sklepu celodnevnega češčenja 
SRT. Vaš nekdanji župnik Ludvik Počivavšek se vam za vaše molitve za 
njegovo zdravje iskreno zahvaljuje. Bog daj, da bi bile tudi uslišane. 

2. Prvoobhajanci imajo v soboto, 18.4.2015 pripravo na prvo sveto spoved, 
in sicer med 9. in 10. uro, medtem ko prihodnjo soboto ne bo pevskih vaj 
za otroke. 

3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, Antonu Leskovarju, Damijanu Tomažiču in 
Davorju Mlakarju za pomoč pri delih na gospodarskem poslopju, hvala 
pa tudi Petru in Simonu Korošcu za prekop vrta, Slavku Mlakarju pa za 
odstranitev povsem dotrajanega vitraja  na oknu v prezbiteriju. Veter je 
vitraj že tako uničil, da ga je bilo nujno treba odstraniti in izročiti v restav-
riranje. Pred novo mašo bi želeli veliko stvari obnoviti. Nekdo mi je dejal, 
da vedno prosim iste ljudi za pomoč. Res je, skoraj vedno ste eni in isti 
tukaj in to pri raznovrstnih delih. Eni in isti tudi po svojih močeh finančno 
pomagate pri najrazličnejših obnovah. So pa mnogi, ki ne z delom, pa 
tudi ne finančno, ne pomagajo pri naši odgovorni službi vzdrževanja in 
obnavljanja cerkve in drugih prepotrebnih prostorov za pastoralno delo. 
So pa tudi takšni, ki ob božičnem blagoslovu darujejo 10 ali 20 eur, 
potem pa imajo celo leto mir pred župnikom. Tako je bilo in tako bo - žal 
- tudi v prihodnje. Kljub temu pa nas takšno stanje duha faranov ne sme 
vznejevoljiti. Tisti, ki čutimo odgovornost do naših prednikov in zanam-
cev stopimo skupaj in naredimo nekaj koristnega (drugi pa nas naj kritizi-

rajo). Skratka, vsak vaš dar bo nadvse dobrodošel pri obnavljanju gos-
podarskega poslopja, pa tudi pri obnovi povsem dotrajanih vitrajih na 
cerkvi. Vse kar bomo naredili bo ostalo našim zanamcem.  

4. Boglonaj pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsako vašo pomoč, spod-
budo in razumevanje!  

CARIGRAD – Pravoslavna Cerkev obhaja danes veliko 

noč (en teden kasneje zaradi upoštevanja julijanskega 

koledarja). Pred praznikom je ekumenski patriarh Bartolo-

mej I. celotnemu pravoslavnemu svetu namenil voščilo. 

Osrednje sporočilo le-tega je: »Zlo se premaga z dobrim in 

nikoli s slabim.« 
 

SVETA DEŽELA - latinski patriarh Fouada Twal: »Iz tega groba sta 

izšla luč in mir. Tudi danes morata od tu, iz te tako mučene Svete dežele, 

ponovno privreti luč in mir. Prosimo za Gospodovo milost za Sveto 

deželo in za cel svet.« Tako se je 

glasila molitev latinskega patriarha 

v Jeruzalemu Fouada Twala, ko je 

v baziliki Božjega groba na praznik 

velike noči obhajal evharistijo. 

Med homilijo je spomnil, da je 

Bližnji vzhod vsak dan priča 

tragičnim dogodkom. Toda veselja 

in vere v Vstalega tamkajšnjim 

vernikom nihče ne more odvzeti. Gospod jim namreč tudi sredi težav daje 

predokus vstajenja. 

 

Tomaž 'je videl in se dotaknil človeka, 
izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti 
videl niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in 
česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da 
je veroval, v kar je do tedaj dvomil' (Sv. 
Avguštin, In Ioann. 121,5). 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

2. VELIKONOČNA 

BELA NEDELJA  

12. 04. 2015 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

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

(Šprogar) 

Ponedeljek, 13. 04. 2015 

Ida, redovnica 
Ob 7.00 uri za + Ozimičeve iz Vrhol 

Torek, 14. 04. 2015 

Lambert, škof 
 

Sreda, 15. 04. 2015  
Helena, kneginja 

Ob 16.00 pogrebna za + Stanislava Mlakarja 

Ob 19.00 uri za + Franca Kotnika (obl.) 

Četrtek, 16. 04. 2015 

Bernardka Lurška, dev. 
Ob 7.00 uri za + Marijo Mlakar (Jurek) obl. 

Ob 19.00  za +  Marijo Brumec (Tajnikar 892) 

Petek, 17. 04. 2015 

Robert, opat 

Ob 7.00 uri za + Antona Uršiča (obl.), Marijo 

in sorodnike 

Sobota,18. 04. 2015 

Evzebij, škof 

Ob 7.00 za + starše Kokol (obl.) 

Ob 11.00 v zahvalo za 50-let zakoncev Franca 

in Ane Skrbinšek 

3. VELIKONOČNA  

Otroška nedelja  

19. 04. 2015 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

Ob 10.00 za +Marijo Kolar (obl.), Karla in 

Jožeta 



NAPOVED LETA BOŽJEGA USMILJENJA 
»Jezus Kristus je obličje Očetovega usmiljenja.« S temi besedami 
začne papež Frančišek bulo o napovedi izrednega svetega leta, ki ima 
naslov Misericordiae vultus ali Obličje usmiljenja. V njej so pojasnjeni 
razlogi za sveto leto in nakaže smernice, kako ga živeti na najboljši 
možen način. »Vselej nam je potrebno zreti skrivnost usmiljenja. To je 
vir veselja, vedrine in miru. To je pogoj za naše odrešenje. Usmiljenje: 
ta beseda razodeva skrivnost Svete Trojice. Usmiljenje: to je poslednje 
in najvišje dejanje, s katerim nam prihaja naproti Bog. Usmiljenje: to je 
temeljni  zakon, ki biva v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi 
pogleda brata, ki ga sreča na življenjski poti. Usmiljenje: to je pot, ki 
povezuje Boga in človeka, ker opira srce upanju, da bomo vedno 

ljubljeni ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh. 
Vrata usmiljenja 
Sveto leto se bo začelo 8. decembra na slovesni 
praznik Brezmadežnega spočetja, ko bo papež tudi 
odprl sveta vrata v Petrovi baziliki. Kot zapiše v buli, 
bodo ob tej priložnosti to »vrata usmiljenja«: »Kdorkoli 
bo stopil skoznje, bo lahko občutil ljubezen Boga, ki 
tolaži, odpušča in daje upanje.« 

Papež Frančišek v buli pojasni, da je izbral 8. december tudi zato, ker 
sovpada s petdeseto obletnico konca drugega vatikanskega 
vesoljnega cerkvenega zbora.  
Prihodnja leta, prepletena z milostjo 
Jubilejno leto se bo zaključilo na slovesni praznik Jezusa Kristusa, 
Kralja vesoljstva 20. novembra 2016. Na ta dan bomo od zaprtju svetih 
vrat predvsem hvaležni in se bomo zahvaljevali Sveti Trojici, da nam je 
naklonila ta izredni čas milosti. »Kako si želim, da bi bila prihodnja leta 
prepletena z milostjo, da bi stopali vsakemu človeku naproti z Božjo 
dobroto in nežnostjo! Naj vse, verne in oddaljene, doseže balzam 
usmiljenja kot znamenje Božjega kraljestva, ki je že navzoče med 
nami,« piše papež in zatem spregovori o usmiljenem Bogu ter navaja 
svetopisemske odlomke, ki govorijo o tej temeljni Očetovi potezi. 
Različne pobude v svetem letu 
Najprej poudari pomen romanja. Da bi prišli do svetih vrat v Rimu ali 
drugod, bo vsak po svojih močeh moral opraviti romanje. To bo 
znamenje dejstva, da je tudi usmiljenje cilj, do katerega je treba dospeti 
in ki zahteva napor in žrtev. Naj bo romanje spodbuda k spreobrnjenju, 
poudarja papež: »Ko bomo prestopili sveta vrata, se bomo pustili objeti 
Božjemu usmiljenju in se obvezali biti usmiljeni do drugih, kot je Oče 
usmiljen do nas.« 

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

ŽUPNIJSKI LIST         

"SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

Dekliška nedelja 

Bela nedelja 
 

              

   2. VELIKONOČNA NEDELJA 

 12. 04. 2015 - 19. 04. 2015 

Papež Frančišek: Jezus Kristus je vstal! Ljubezen je premagala 
sovraštvo, življenje je premagalo smrt, svetloba je pregnala temo! 
Jezus Kristus je iz ljubezni do nas slekel svoje božansko veličastvo; 
izpraznil se je, privzel podobo hlapca in se ponižal vse do smrti, in to 
smrti na križu. Zato ga je Bog povišal in ga naredil za Gospoda 
vesoljstva. Jezus je Gospod! 
S svojo smrtjo in vstajenjem Jezus vsem kaže pot življenja in sreče: ta 
pot je ponižnost, ki vključuje tudi ponižanje. To je pot, ki vodi v slavo. 
Samo kdor se poniža, se lahko napoti proti »stvarem, ki so zgoraj«, 
proti Bogu (prim. Kol 3,1-4). Napuhnjeni gleda »od zgoraj navzdol«, 
ponižni gleda »od spodaj navzgor«. 
Ko so žene na velikonočno jutro obvestile Petra in Janeza, sta tekla h 
grobu in ga našla odprtega in praznega. Tedaj sta se približala in se 
»sklonila«, da bi vstopila v grob. Za vstop v skrivnost se je potrebno 
»skloniti«, se ponižati. Samo tisti, ki se poniža, razume Jezusovo 
poveličanje in mu lahko sledi po njegovi poti. 
Svet nam svetuje, naj se uveljavimo za vsako ceno, naj tekmujemo, naj 
se izkažemo … Kristjani pa so, po milosti Kristusa, umrlega in 
vstalega, mladike novega človeštva, v katerem skušamo živeti v 
vzajemnem služenju, brez arogance, pač pa z razpoložljivostjo in 
spoštovanjem. 
To ni šibkost, ampak prava moč! Kdor v sebi nosi Božjo moč, njegovo 
ljubezen in njegovo pravičnost, ne potrebuje nasilja, ampak govori in 
deluje z močjo resnice, lepote in ljubezni. 
Od vstalega Gospoda izprosimo danes milost, da ne bomo nasedli 
napuhu, ki napaja nasilje in vojne, ampak da bomo imeli ponižen 
pogum za odpuščanje in mir. Prosimo zmagovitega Jezusa, naj olajša 
trpljenje tolikih naših bratov, ki jih preganjajo zaradi njegovega imena, 
pa tudi vseh tistih, ki po krivici trpijo zaradi posledic še nerešenih 
sporov in nasilja. Veliko jih je. 

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

