
1. Iskrena hvala mladincem za branje pasijona, obenem pa vabilo, da se 
danes udeležite križevega pota pri sv. 
Neži, ki bo ob 15.00 uri za vse mlade 
naše dekanije. Vabljeni! 

2. Iskrena hvala mladincem za včerajš-
nje čiščenje vinograda (rožja). Bilo jih 
je samo pet (Simon Korošec, Deja 
Mlakar, Martin Juhart, Damijan Toma-
žič in Žan Pem). Iskren boglonaj! 

3. Danes začenjamo teden praznovanja 
Jezusove darovanjske ljubezni. To je 
teden hvaležnosti, veselja in upanja. 
Ne pozabimo, da je Velika noč skrivnost, ki jo obhajamo tri dni: začetek 

je že v četrtek zvečer, nato pa: v petek skrivnost Trpečega, v soboto 
skrivnost Umrlega in v nedeljo skrivnost Vstalega. Vse maše in obredi, 
bodo zvečer ob 18.00 uri, razen jutri, ko bo maša zjutraj, v torek pa 
bosta ob 18. in 19. uri. V velikem tednu otroci nimajo verouka, ampak so 
posebej vabljeni vsak dan velikonočnega tridnevja k bogoslužju, še 
posebej na veliki četrtek k maši in po maši k blagoslovu kruha.  

4. Iskrena hvala Maksu Leskovarju za mrežo na oknu, Otu Listu za pomoč, 
hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 
 

5. Češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu  

 od  8.00 do 09.00 - Dobriška vas in Pobrež 

 od  9.00 do 10.00 - Dobrova 

 od 10.00 do 11.00 - Novo Tepanje in Zg. Grušovje 

 od 11.00 do 12.00 - Raskovec 

 od 12.00 do 13.00 - Prihova  

 od 13.00 do 14.00 - Prepuž in Zg. Grušovje 

 od 14.00 do 15.00 - Sp. Grušovje 

 od 15.00 do 16.00 - Preloge in Sevec 

 od 16.00 do 17.00 - Vinarje in Vrhole 

 Na velikonočno nedeljo zjutraj bo najprej »obred vstajenja«, nato 
procesija in slovesna sveta maša. Pridite in praznujmo skupaj! 

 

6. Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh: 

 09.30 - Razkovec   

 10.00 - Dobriška vas 

 10.30 - Pobrež 

 11.00 - Dobrova 

 11.30 - Novo Tepanje 

 12.00 - Sp. Grušovje:  

Tajnikarjeva kapela 

 12.30 - Sp. Grušovje:  

Kukova kapela 

 13.00 - Pri kapeli pred gostilno Danica 

 14.00 - Sevec 

 14.30 - V cerkvi sv. 

Jošta 

 15.00 - Vrhole 

 15.30 - Prepuž 

 16.00 - Zg. Grušovje 

 16.30 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

VELIKONOČNA NED. 

Nedelja žena in mater 

27.03.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 

BELA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

03.04.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

 CVETNA NEDELJA 

Ned. Gospod. trpljenja  

Klavdija, mučenka 

20. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marjano Županek  

Ponedeljek 21. 03. 2016 

Serapion, škof 
Ob 7.00 za + Alojzijo Grifič, Marijo in Fran-

ca Cvelfarja  

Torek 22. 03. 2016 

Lea, spokornica 

Ob 18.00 za + Jakoba (obl.) in Marijo Rajh 

Ob 19.00 za + Silvo Pliberšek (8. dan)  

Sreda 23. 03. 2016 

Turibij iz Mongroveja 
Ob 18.00 za + Julijano (obl.) in Janeza Puč-

nika (Kodrač) 

Veliki Četrtek 24. 03. 2016 

Katarina Švedska 
Ob 18.00 za + Franca Skrbinška (obl.) in 

sorodnike 

Veliki Petek 25. 03. 2016 

Gospodovo oznanjenje  
Obisk bolnikov! 

Ob 18.00 Bogoslužje velikega petka  

Velika Sobota 26. 03. 2016 

 

Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje 

Najsvetejšega pri Božjem grobu 
 

Ob 18.00 VIGILIJA (zberemo se zunaj cerkve 

pri ognju, blagoslov ognja in velikonočne 

sveče, procesija in nato slavje luči, besedno, 

krstno in evharistično bogoslužje) . Maša za 

+Ivana in Anico Orož ter Tilčko Jesenek 

 VELIKONOČNA NED. 

Nedelja žena in mater 

27. 03. 2016 

Ob 6.30 uri obred Gospodovega vstajenja, 

nato procesija in slovesna sv. maša za vse 

žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za +Franca Gumzeja (obl.) 

Krst Arye Ferlinc  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgbuddy.com/monstrance-png.asp&ei=qWgVVd6AOYOuU_bqg4gO&psig=AFQjCNEdOZNL1TpeLfkEqwsgxkaGH8cgiQ&ust=1427552784297167


Svetnik tedna – sveta Lea, spokornica 

Imena: Lea, Leja, Lejca, Lejka, Leonida, Lia, Lija. Njeno življenje poz-
namo po opisu sv. Hieronima. Lea je bila poročena z nekim uglednim 
in bogatim Rimljanom. Ob zgodnji moževi smrti je bila še zelo mlada. 
Svetovali so ji novo poroko. Zasnubil jo je prav tako mlad in sposoben 
mož Vecij Agorij Pretekstat, v javnosti široko znan kot zagovornik 
poganstva. Lea ni čutila zanj pravega nagnjenja, zato se ni hotela z 
njim poročiti. Gotovo je odločala tudi razlika v veri. Ni zanesljivo ugoto-
vljeno, ali je snubec prej odbil Leino zahtevo, da se sprijazni z njenim 
verskim prepričanjem, ali pa je Vecij huje zasovra-
žil krščanstvo, ker ga ni hotela za moža. Gotovo je 
le, da sta se pozneje glede vere ostreje razlikovala: 
on je krščanstvu hudo nasprotoval, ona pa je vneto 
zagovarjala krščanske misli in nravnost. Lea se je 
najprej opredelila za družbo asketinj okrog Marceline 
in Hieronima kot duhovnega voditelja, nato pa je 
sama prevzela vodstvo take bogoljubne družbe na 
svojem posestvu pri Ostiji južno od Rima, kamor se 
je umaknila. Morda se je iz Rima odselila prav zaradi poganskega 
snubca, ki se z njim ni več marala srečati. Krožek okrog vdove Lee je 
bil malo drugačen kakor rimski okrog Marceline. Lea ni imela v bližini 
mnogo žena in deklet iz višjih rimskih slojev, zato je v svojo novo druž-
bico sprejela tudi svoje služabnice in jih »učila z zgledom in besedo« 
(Hieronim). Ta poteza napravlja Leo še prikupnejšo, ker je z njo doka-
zala pravi krščanski čut za enakost vseh ljudi v Kristusu. Prav gotovo 
se je Lea oprijela življenja junaške odpovedi in dobrote, tako da je bila 
s svojimi krepostmi spodbuda za vso okolico, sicer je ne bi sv. Hiero-
nim, ki je imel oster čut za človeške napake in slabosti, tako brez pridr-
žka priznaval za sveto, celo »presveto osebo«. V marcu leta 384 je 
rimsko javnost presenetil dogodek, o katerem so veliko govorili. Hkrati 
sta umrla oba, ugledna in svetniška vdova Lea in za naslednje leto 
izvoljeni konzul Vecij Agorij, njen nesojeni mož. Sv. Lea goduje 22. 
marca. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

Šesta postna nedelja 

CVETNA nedelja 

Otroška nedelja 
 

20. 03. 2016 – 27. 03. 2016 

Papež Frančišek: Upanje, ta ponižna krepost, ki se pretaka kakor vo-
da življenja, nas podpira, da se ne pogreznemo v težave in da ne 
izgubimo želje po iskanju Boga. 

Upanje je tiho in ponižno, toda močno 
Ta »nit upanja« se začne z Abrahamom in se konča z Jezusom. Bog, 
ki je poklical Abrahama in zaradi katerega je ta zapustil svojo deželo, 
ne da bi vedel, kam mora iti, je isti Bog, ki gre na križ, da bi izpolnil 
dano obljubo. Je isti Bog, ki v polnosti časov iz te obljube naredi 
resničnost za vse nas: »In tisto, kar povezuje prvi s tem zadnjim tre-
nutkom, je nit upanja; in tisto, kar moje krščansko življenje združuje z 
našim krščanskim življenjem, iz enega trenutka v drugega, da bi šli 
vedno dalje – grešniki, pa vendar dalje –, je upanje; in tisto, kar nam 
daje mir v težkih trenutkih, v najtemnejših trenutkih življenja, je upanje. 
Upanje ne razočara, vedno je tam: tiho, ponižno, toda močno.« 

Lk 19,28-40 (procesija): »Jezus se je približal Bétfagi in Betaniji, ki sta 
zunaj mesta. Betanija pomeni 'poslušnost' in Bétfaga 'hiša klešč', kar 
pomeni, da je bil to kraj duhovnikov.« Torej se je spustil po pobočju 
Oljske gore, kjer se vidi mesto Jeruzalem, da bi posadil nova oljčna 
drevesa, torej pogane, ki ga bodo častili.« Sv. Ciril 
Aleksandrijski razlaga: »Vsa ta tri leta javnega delo-
vanja v Galileji in tudi med potjo proti Jeruzalemu 
Jezus ni nikoli jezdil žrebca. Za to kratko razdaljo 
med Oljsko goro in Jeruzalemom pa je vse zelo skr-
bno pripravil, da bi jezdil na osličku.« Jezus je kralj, 
toda svoje življenje je ponižno začel v betlehemskih 
jaslicah in sedaj zaključuje svojo nalogo tako, da 
ponižno jezdi na osličku proti Jeruzalemu. Plašči, ki so jih učenci polo-
žili na oslička in ga tako pripravili za Jezusa, prestavljajo njihove kre-
posti, da bo skrivnostni jezdec vstopil sedaj v Jeruzalem ter zatem v 
srca poganov, ki bodo verovali. 
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