
1. Jutri je velikonočni ponedeljek, zato bosta maši ob 7.00 in 10.00 uri. 
2. Od danes naprej bodo večerne maše ob 19.00 uri. 
3. Iskrena hvala Alojzu Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od 

kapele do kapele.  
4. Letos smo imeli vnovič veliko čast, da nas je obiskal svetovno znani 

tenorist Janez Lotrič, ki nam je pri vigiliji zapel nadvse lepo hvalnico 
velikonočni sveči in alelujo. Iskren boglonaj. 

5. V četrtek bo maša zjutraj, saj imam popoldan predavanje na 
Teol.fakulteti. Tako odpade sestanek za ministrante, kar bomo nadok-
nadili naslednji teden. In ker sem bolnike obiskal že na veliki petek, 
odpadejo tudi obiski bolnikov na prvi petek.  

6. Iskrena hvala za okrasitev in čiščenje cerkve, ministrantom, bralcem, 
mežnarju, mladincem, organistu, pevcem, izrednima delivcema obhajila 
in vsem za dejavno sodelovanje. Še posebej bi se rad zahvalil vsem, ki 
ste sodelovali pri obredu umivanja nog na veliki četrtek: petim ženskam 
(invalidka s celebralno paralizo, vzgojiteljica, študentka medicine, dve 
ministrantki) in sedmim moškim (ključarjem, teologu, mežnarju, minis-
trantu in še enemu moškemu). Iskrena hvala tudi vsem, ki ste vodili 

molitev pred Najsvetejšim v božjem grobu in vsem, ki ste prišli počastit 
Najsvetejše. Boglonaj pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsako vašo 
pomoč, bodisi v cerkvi kot tudi izven nje!  

7. Ker je praznik Gospodovega oznanjenja in s tem materinski dan padel 
na veliki petek, ga bomo liturgično obhajali šele v ponedeljek po beli 
nedelji. Kljub temu pa bomo posebno pozornost namenili materam pri-
hodnjo nedeljo. 

8. Učenci šole pa z učiteljicami in otroci vrtca z vzgojiteljicami vabijo na 
prireditev »POZDRAV POMLADI IN MOJI MAMI« v ponedeljek,  4. 4. 
2016 ob 16. uri, v večnamenskem  prostoru na Prihovi. Prireditev bodo  
s svojim nastopom popestrili tudi člani Moškega pevskega zbora Priho-
va. Prisrčno vabljeni!  

9. Ekokoordinatorica OŠ Prihova ga. Patricija Premzl pa nas obvešča, da 
bodo v prihodnjih dneh na šoli Prihova izvedli 2. zbiralno akcijo odpa-
dnega papirja in kartona. Kontejner bo pred šolo dostavljen v torek, 
29.3.2016. Akcija se zaključi v ponedeljek, 4.4. 2016.  
 

Kristus je vstal. Zares je vstal! Naj vstane tudi 
v vaših srcih, v vaših medsebojnih odnosih in 
Vas posveti za vse lepo, plemenito sveto in 
Božje! Ponesimo to velikonočno novico v svojo 

Galilejo, v svoje družine, v svoje okolje, tam jo sporočajmo bolj s 
svojim življenjem kakor z besedo. Ponesimo to resnico v svet dvo-
ma, to vero v svet nevere, to upanje v svet obupa, to veselje in 
tolažbo v svet žalosti in trpljenja, ta velikonočni mir v svet nemira in 
strahu. VESELE IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE! 

10. Prihodnjo nedeljo nas bodo obiskale študentke medicine, ki se 
oktobra odpravljajo za tri mesece v vas Matanga na Madagaskar, kjer 
bodo nudile ambulantno oskrbo tamkajšnjim prebivalcem. Eva Koban bo 
prihodnjo nedeljo po oznanilih skupaj s svojimi prijateljicami predstavila 
svoje delo na Madagaskarju. Priporočajo se za finančno pomoč pri tej 
misijonski dejavnosti. 

 

11. Vokalna skupina »in spiritu« vabi na koncert »In Spiritu Canticum«, ki 
bo v soboto, 2. Aprila 2016, ob 18.00 uri v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku. 
Koncert bo povezoval dramski igralec Gregor Čušin. Vabljeni! 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

 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 (obl.) in Jožefo 

Gumzej 

Krst Arye Ferlinc  

Velikonočni Ponedeljek 

28. 03. 2016 

Bojan, knez 

Ob 7.00 za + Vido Brumec in Tajnikarjeve 

Ob 10.00 za + iz družine Brumec in sorodni-

ke (1154) 

Torek 29. 03. 2016 

Bertold, redovnik 
Ob 19.00 za + Justino Obrovnik (1139) 

Sreda 30. 03. 2016 

Amadej, knez 
Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša (1132) 

Četrtek 31. 03. 2016 

Kornelija, mučenka 
Ob 7.00 za + Ivana Roriča (1118) 

Petek 01. 04. 2016 

Hugo, škof 
Ob 7.00 za + Alojza in Barbaro Kočnik 

Sobota 02. 04. 2016 

Frančišek Paolski 
Ob 7.00 za + Moniko Lubej (obl.) in Andreja  

 BELA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

03. 04. 2016 

Ob 7.00 uri za + Silvo Pliberšek (1157) 
Ob 10.00 uri za + Jakoba in Marijo Rajh ter 

starše Kóvač 



03.04.2016 2. berilo: Mira Rubin 2. berilo: Polona Mlakar 

3. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.04.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

 

Svetnik tedna – sveti Frančišek Paolski 

Po rojstnem mestecu Paola v Kalabriji, kjer je zagledal luč sveta 27. marca 
1416, je dobil "priimek " da Paola, ali po naše Pavelski. Njegova pobožna 
starša sta bila že priletna in sinka sta postavila pod varstvo sv. Frančiška Asi-
škega. Čutila sta dolžnost, da bistrega dečka vzgajata 
tako, da bo delal veselje svojemu nebeškemu zavetniku. 
Ni se jima treba preveč truditi, kajti deček je bil izredno 
dovzeten za ve, kar je božje in kot dvanajstletnik se je 
lahko z učenimi duhovniki pogovarjal o zapletenih ver-
skih vprašanjih. Eno leto je živel pri frančiškanih blizu 
domačega kraja in nosil je celo redovno obleko, vendar 
pa ni hotel ostati pri njih za vedno, ker ga je Bog klical 
drugam. 

Leta 1464 ga je več uglednih ljudi s Sicilije prosilo, naj 
pride k njim in v Milazzu pri Messini ustanovi svoj samo-
stan. Frančišek je njihovi prošnji ustregel. Papež Pavel II. je poslal nekega 
svojega prelata, da preišče delo Frančiška in njegovih redovnikov. Čeprav je 
bila njegova ocena ugodna, je red potrdil šele njegov naslednik Sikst IV. leta 
1474. Uradno ime reda je "eremiti Frančiška Pavelskega", med ljudmi pa se je 
udomačilo ime "najmanjši bratje". Sveti Frančišek je svoje samotarje vodil 

najprej po začasnih pravilih, ki jih 
je kasneje dopolnil in so bila 
potrjena leta 1493. V ta pravila je 
Frančišek vnesel četrto obljubo, 
da se bodo njegovi redovniki 
postili vse leto tako, kakor je 
predpisano za štiridesetdnevni 
post. Zdaj je red razširjen v Italiji, 
Španiji in Franciji. Tam je Franči-
šek Pavelski umrl 91 let star med 
branjem pasijona na veliki petek 
2. aprila 1507. Svojo dušo je 
izročil Bogu pri evangelistovih 
besedah "nagnil je glavo in izdi-
hnil." Je zavetnik puščavnikov; 
proti kugi, neplodnosti v zakonu, 

zavetnik italijanskih mornarjev, matere se mu priporočajo za srečo pri otrocih.  

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

 

VELIKONOČNA NEDELJA  

Nedelja žena in mater 
 

 

27. 03. 2016 – 03. 04. 2016 
 

Velikonočno voščilo (nad)škofov Cerkve na Slovenskem 
Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev 
sanj o večnem življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem 
srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas sovpadajo s prebujanjem 
narave, ampak zaradi Kristusove smrti in vstajenja. Velika noč je 
praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi poka-
zalo močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme 
in človeške zaslepljenosti, svetost Božjega Sina in sina človeko-
vega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je izkazalo za 
močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, 
resnica je močnejša od vsake laži in zunanje moči. Velikonočne 
praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot 
razodetje neskončne Božje ljubezni 
in usmiljenja do človeške grešnosti 
in slabosti. Božji Sin se je ponižal, 
stopil v temo, raztrgal naše vezi in 
nas rešil greha ter nam podaril dar 
odpuščanja grehov v spovedi. Pri 
tem pa pokazal veliko usmiljenje do 
šibke vere in strahopetnosti aposto-
lov. Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo 
prebodeno stran, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer lahko 
najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje. Sloven-
ski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, 
redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še 
posebej pa vsem bolnim in preizkušenim. 

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

