
1. Danes smo deležni posebne milosti, da je z nami mariborski pomožni 
škof dr. Jožef Smej. Med sedmo mašo je spovedo-
val, pri deseti pa vodil somaševanje in umestitev 
dosedanjega župnijskega upravitelja za rednega 
dušnega pastirja oz. za župnika. Iskrena hvala.  

2. Ker smo imeli danes spovednika med mašo, ga 
prihodnjo nedeljo, kakor je zapisano v koledarju, ne 
bo. Bo pa spokorno bogoslužje za šolarje in odrasle 
v petek, 18. marca ob 17.00 uri, kot je naznanjeno v 
koledarju. Z nami bo p. Milan Holc iz Ptujske Gore. 

3. Kot ste lahko opazili, sta v knjigi »Sončna Prihova«, ki je izšla ob 250-
letnici župnije, in ki jo je napisalo kar 13 naših faranov, sta tudi dva 
kronograma škofa dr. Jožefa Smeja. G. škof je verjetno edini, ki zna po 
starem rimskem načinu v opis dogodka stkati tudi letnico, naj bo v latin-
sko kot tudi v slovensko besedilo. Izdal je že štiri knjige kronogramov. 
Ker pa je vsaka stvar povezana z denarjem, so njegove knjige na razpo-
lago v zvonici in si jih lahko kupite. 

4. Vsi tisti, ki preteklo nedeljo niste bili pri deseti maši in še nimate knjige 
Sončna Prihova, si jo lahko vzamete. Knjiga ni na prodaj, so pa dobro-
došli prostovoljni prispevki. Iskrena hvala za razumevanje.  

5. Sinoči je imel nadškof dr. 
Marjan Turnšek predavanje 
mladincem in birmancem o 
»nenavadnih pojavih in 
vplivu satanizma.« Srečanja 
se je udeležilo 20 mladincev 
in birmancev. Iskrena hvala! 

6. Iskrena hvala vsem, ki ste 
se v sredo udeležili rezanja 
v vinogradu. Bilo vas je 20: 
Pučnik Jože, Alojz, Janez, 
Albin, Pavlica, Stane in Rajko, Podrgajs Dušan in Štefka, Leskovar Anton, Zajko 
Alfonz, Tonkovič Peter, Figek Slavko, Juhart Slavko, Vivod Viktor, Lubej Alojz, 
Pem Matjaž, Leskovar Stanko, Flis Marjana, Mlakar Marjan; eden manj kot lani 

. Lepo znamenje odgovornosti in veselja do župnije!  
7. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za popravila, hvala pa tudi za vse darove za 

kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

V letu USMILJENJA nas škof Joachim Wanke iz Erfurta vabi k naslednjim 
delom usmiljenja: 

1. Povedati človeku, da si eden izmed nas: da si dobrodošel, da te 
sprejemam takšnega kot si, da si vreden mojega zaupanja! 

2. Poslušati bližnjega: na primer v prošnji, imej malo potrpljenja z mano, 
žrtvuj vsaj malo časa, saj sem tako osamljen. 

3. O bližnjem govorim dobro: moj bližnji je vreden pohvale. 
4. S teboj prehodim del poti: ni dovolj le svetovati, potrebno je narediti z 

bližnjim prve korake; naši bližnji nas potrebujejo 
5. Deliti z bližnjim: Na zemlji ni popolne pravičnosti; potrebna je pomoč; 

»trpljenje, ki ga delimo je polovično trpljenje, veselje, ki ga delimo je 
dvojno veselje!« 

6. Obiščem te: obisk ustvarja skupnost; srečanje srečo in zadovoljstvo 
7. Molim zate: moliti drug za drugega; tudi nekristjani so hvaležni, če 

zanje molimo. 
8. Povejmo drug drugemu, da zanje molimo: mati otroku, zakonec 

sozakoncu itd. 
4. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06.03.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

5. postna TIHA nedelja 

Dekliška nedelja 

13.03.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Marijana Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

CVETNA nedelja 

Otroška nedelja 

20.03.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Jože Pliberšek 

4. postna nedelja 

Nedelja veselja - »laetare« 

Nedelja mož in fantov 

06. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Štefana Krajnca 

Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiško 

Pučnik 

Ponedeljek 7. 03. 2016 

Perpetua in Felicita, muč. 
Ob 7.00 za + Milico (obl.) in Ivana Brgleza  

Torek 08. 03. 2016 

Janez od Boga, redovnik 
 

Sreda 09. 03. 2016 

Frančiška Rimska, red. 
Ob 18.00 za + Lizo in Benota Kvasa (obl.) 

Četrtek 10. 03. 2016 

40 mučencev iz Armenije 
Ob 18.00 za + Marijo Goričan in sorodnike 

Petek 11. 03. 2016 

Konštantin, mučenec 

Ob 17.30 križev pot ki ga vodijo člani ŽPS 

Ob 18.00 za + Metoda, 2 sestri in starše Puč-

nik 

Sobota 12. 03. 2016 

Inocenc I., papež 
Ob 7.00 za + Wernija Fiehterja  

5. postna oz. tiha nedelja 

Papeška nedelja 

Dekliška nedelja 

13. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Karla Kolarja (obl.), Mari-

jo in Jožeta 

Krst Jakoba Pirša 
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Svetnik tedna – sveti Gregor 
Gregor ali Gregorij se je rodil v Rimu v zelo verni premožni patricijski družini. 
Bil je zelo nadarjen, saj ga je že letqa 571 cesar Justinijan imenoval za rims-
kega prefekta, ki je imel na skrbi dobavo hrane in 
lajšanje nadlog, ki so jih zlasti revnemu prebiva-
lstvu povzročali dolgotrajni langobardski napadi, 
ter je vodil javno upravo in seje senata. Po 
kakšnih petih letih (575) se je službi odpovedal, 
ker je čutil klic po meniškem življenju. S pode-
dovanim premoženjem je dal zgraditi šest sa-
mostanov  na Siciliji in enega v Rimu, kamor je 
tudi sam vstopil. Gregorij se je v tem času 
posvetil molitvi ter študiju Svetega pisma in cerk-
venih očetov, zlasti Avguština. Prizadevnega me-
niha je kmalu opazil papež Pelagij (579-590). 
Verjetno ga je leta 579 poslal v Carigrad za nunci-
ja. Leta 590 je bil izvoljen za papeža. Z 
vztrajno diplomacijo, reformami ter neutrudnim oznanjevanjem je utrdil Cer-
kev. Odlikovala sta ga odločnost in človeška modrost. Gregorija so tekom let 
vedno bolj mučile razne bolezni in trpljenje. Umrl je 12. marca 604. Njegove 
relikvije sedaj počivajo pod oltarjem sv. Gregorija v levi stranski ladji bazilike 
svetega Petra v Rimu. 

 

Kronogram ob umestitvi 

dr. Slavka Krajnca za župnika na Prihovi 

PrIhoVa  

Lætare IgnIte enIXe Dr. SLaVko KraJnC  

InstaLLatVs est pro ParoCho pr. Non. Mart.  

AnnVs eX LIterIs hIs eXtrahItVr  

Aeterno gratIas  

Fonetično: Prihova lætare ignite enixe dr. Slavko Krajnc 

installatus est pro parocho pridie Nonas Martias. 

Annus ex literis his extrahitur. Aeterno gratias! 

Prevod: Prihova, veséli se, goreče, vztrajno. Dr. Slavko Krajnc je umeščen 

za župnika pred marčevskimi nonami. Leto se izvleče iz teh črk. Večnemu 

hvala. 
Dr. Jožef Smej, upokojeni mariborski pomožni škof 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

4. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

  Umestitev župr. za župnika 
 

06. 03. 2016 – 13. 03. 2016 

Papež Frančišek: »Greh nas osiromaši in osami. Gre za slepoto 

duha, ki prepreči, da bi videli bistveno, da bi usmerili pogled na ljube-
zen, ki da življenje; slepota nas počasi vodi, da se ustavljamo pri tem, 
kar je površinskega ter postanemo neobčutljivi za druge in za dobro. 
Koliko skušnjav ima moč, da zameglijo pogled srca in ga naredijo krat-
kovidnega! Kako lahko in zmotno je verjeti, da je življenje odvisno od 
tega, kar imamo, od uspeha ali občudovanja, ki smo ga deležni; da 
ekonomijo predstavljata samo dobiček in potrošnja; da morajo po-
sameznikove želje prevladati nad družbeno odgovornostjo! Če gleda-
mo zgolj lastni jaz, postanemo slepi, medli ter sklonjeni nad same se-
be, brez veselja in brez svobode.« 

Ko občutimo, da potrebujemo 
zveličanje, se začne ozdravljenje srca. 
Ne dopustimo, da bi šel Gospod mimo. 
Prepoznajmo, da smo vsi berači Božje 
ljubezni in ne dopustimo, da bi šel 
Gospod mimo. "Bojim se Gospoda, ki 
gre mimo," je rekel sv. Avguštin: Bojim 
se, da bi ga pustil iti mimo. 

Odvrzimo tisto, kar nam daje 
gotovost in na kar smo navezani. »Izrazimo svojo najresničnejšo željo: 
"Da bi spregledal!" (v. 51) Ta jubilej Usmiljenja je ugoden čas, da 
sprejmemo Božjo prisotnost, da izkusimo njegovo ljubezen in se 
vrnemo k njemu z vsem srcem. Kakor Bartimaj tudi mi odvrzimo plašč 
in vstanimo (prim. v. 50): odvrzimo to, kar nam preprečuje, da bi bili 
urni na poti k Njemu, brez strahu, da bi pustili to, kar nam daje gotovost 
in na kar smo navezani; ne ostanimo v sedečem položaju, ponovno 
vstanimo, ponovno odkrijmo svojo duhovno postavo, pokonci! Dosto-
janstvo ljubljenih sinov, ki so pred Gospodom, da bi nas On pogledal v 
oči, nam odpustil in nas ponovno ustvaril. Morda je beseda, ki danes 
doseže naše srce, ista, kakor pri stvarjenju človeka: "Vstani!"« 
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