
1. Jutri bomo obhajali zunanjo slovesnost praznika Gospodovega 
oznanjenja Mariji, saj je praznik padel na veliki petek, ko ni dopustno 
obhajati svete maše. Vam matere pa že danes iskreno čestitamo z željo, 
da bi vam Marija izprosila tistih milosti, da boste svoje poslanstvo modre 
žene in matere čim bolj evangeljsko izpolnile.   

2. Ker sem se preteklo nedeljo zmotil za en teden, vnovič oznanjam, da 

nas bodo prihodnjo nedeljo 10.4., obiskale študentke medicine, ki se 

oktobra odpravljajo za tri mesece v vas Matanga na Madagaskar, kjer 

bodo nudile ambulantno oskrbo tamkajšnjim prebivalcem. Priporočajo se 
za finančno pomoč pri tej misijonski dejavnosti. 

3. V sredo in četrtek 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. Sklep prvega dne bo vodil cistercijan p. Nikolaj Aracki iz Rima, 
sklep drugega dne pa žpk. David Zagorc iz Rečice ob Savinji. Vabljeni! 

4. Ker prejšnji teden nismo imeli sestanka za ministrantke in ministrante 
vas prosim, da pridete v sredo in četrtek k večerni maši. 

5. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, hvala pa tudi moškim za pomoč 
pri delu v vinogradu: Jožetu Pučniku, Srečku Polancu, Slavku Figeku, 
Janezu Pučniku, Antonu Polegeku, Stanetu Pučniku in Slavku Juhartu.  
 

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je v četrtek, 31. 
marca 2016, ob 10.30 v Veliki dvorani Predsedniške palače podelil 
državno odlikovanje Red za zasluge mariborskemu upokojenemu 
pomožnemu škofu msgr. dr. Jožefu Smeju. 

Red za zasluge je priznanje za živ-
ljenjsko delo in bogat prispevek k 
duhovni nacionalni kulturi Slovencev. 
Življenjsko delo mariborskega pomo-
žnega škofa dr. Jožefa Smeja je 
obsežno in raznovrstno. Nenehno se 
je zanimal za kulturo in ljudi, ki so 
med Muro in Rabo stoletja ohranjali 
svojo vero in narodnost. Pomemben 
prispevek k duhovni kulturi je dal tudi 
s svojo človeško držo. Velja za člove-

ka visoke integritete, iskrenega zagovornika strpnosti in medsebojnega 
razumevanja, zaradi česar ima posebno mesto v srcu Slovencev, še poseb-
no Prekmurcev, ki so ga uvrstili med osebnosti leta 2000. Dr. Jožef Smej se 
je predsedniku republike zahvalil z oceno, da človek v svojem 95. letu 
življenja čustvuje drugače: »njegove misli so, ali pa morajo biti pri nebe-
škem Očetu,« je dejal. Preletel je pot svojega bogoslužja in podal nauk, ki 
ga je sam prejel od svojega duhovnega vodje pred številnimi leti: »Če ti kdo 
kaj da, z eno roko sprejmi, z drugo pa to izroči Bogu.« 

 
Razpored bralcev Božje Besede 

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 

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 

 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 

Ponedeljek 04. 04. 2016 

Izidor Seviljski, škof 

Gospodovo oznanjenje 

Ob 07.00 za vse žive in pokojne farane  

Torek 05. 04. 2016 

Vincencij Ferrer, duh. 
 

Sreda 06. 04. 2016 

I. dan češčenja SRT 
Viljem, opat 

 

Ob 7.00 uri za +Rudolfa Smogavca (875)  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 za + Marijo Brumec (Tomažič)(918) 

Ob 17.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za + Franca Skrbinška (1054) 

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

Flisa ter + Erjavčeve 

Četrtek 07. 04. 2016 

II. dan češčenja SRT 

Aleksander, mučenec 

 

Ob 7.00 uri za + Franca Oblonška (1010)  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  v čast Božji Materi in sv. Leo-

poldu Mandiču (1126) 

Ob 17.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za + Jerico Magič (1189) 

Ob 19.00 uri za + Marijo Mlakar (obl.) 

(Jurekova) in sklep češčenja SRT 

Petek 08. 04. 2016 

Valter 
Ob 7.00 za + Antona Koprivnika (1148) 

Sobota 09. 04. 2016 

Valtruda 
Ob 7.00 za + Marijo Kotnik (1030)  

 3. velikonočna nedelja 

Ezekijel, prerok 

Dekliška nedelja 

10. 04. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Marinška (obl.) 



4. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

17.04.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 
 

Svetnik tedna – sveti Ezekijel, prerok 

Simboli štirih evangelistov: Matej – človek, Marko – lev, Luka – vol, 
Janez – orel so nakazani v knjigi preroka Ezekijela, ki je deloval med 
judovskim izvoljenim ljudstvom tedaj, ko ga je zadela najhujša nesreča 
– babilonska sužnost. Ljudem je odločno povedal, da je sužnost kazen 
za njihovo nezvestobo Bogu. Njegova preroška govorica je polna veli-
častnih pa tudi težko umljivih podob. Po poklicu je bil duhovnik kakor 
njegov oče. Njegovo ime pomeni “močan je Bog”. Kot mlad duhovnik je 
verjetno opravljal službo v jeruzalemskem templju. Leta 597 pred Kr. je 
s kraljem Joahinom (Jehonijem) prišel v babilon-
sko sužnost. Tam je živel med pregnanci ob 
prekopu Kobaru. Ezekijelovo preroško poslans-
tvo je mogoče deliti na dve obdobji: prvo obsega 
sedem let od leta 593, ko je bil poklican za pre-
roka, do leta 586, ko je padel Jeruzalem, drugo 
pa čas po padcu svetega mesta do prerokove 
smrti, torej petnajst let. V prvem obdobju je 
napovedoval božjo kazen malikovanja in nemo-
ralnega življenja. Bil je neizprosen varuh božjih 
zakonov. Ko so se njegove grozeče prerokbe 
uresničile, nastopi kot tolažnik nesrečnega ljudstva in v apokaliptičnih 
videnjih napoveduje odrešenje in vrnitev ljudstva iz sužnosti. Najbolj 
pomembno je njegovo videnje o kosteh, ki vstajajo in se oblikujejo v 
živo telo: to je podoba vstajenja judovskega ljudstva v novo svobodo, 
obenem pa tudi zametek vere v vstajenje mrtvih. Kot prerok kliče k 
prenovitvi sveta. Za to prenovitev jemlje simbol božjega svetišča: staro 
svetišče je bilo oskrunjeno, zato mora biti pozidano novo. Tudi ljudje 
morajo dobiti drugačno srce in drugačnega duha. Vendar ne sami od 
sebe. Bog jim bo dal novo srce in novega duha. Razlagalci Svetaga 
pisma vidijo v tem nakazano misel o resnični milosti božji, ki je izključ-
no božji dar in brez katere je vsako dobro dejanje nemogoče. Prerok 
Ezekijel je umrl kot mučenec. Rimski martirologij pravi o njem, da je bil 
“od sodnika izraelskega ljudstva, ki ga je svaril zaradi češčenja mali-
kov, umorjen pri Babilonu in bil pokopan v grobu Abrahamovih predni-
kov, kamor so mnogi hodili molit”. Umrl je leta 571 pred Kristusom. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

    ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

         BL. DEVICE MARIJE. 
 

2. velikonočna, BELA nedelja 

Nedelja Božjega usmiljenja 

Nedelja mož in fantov 
 

03. 04. 2016 – 10. 04. 2016 
Papež Frančišek (drobci iz njegovih govorov): 

najst let je od smrti papeža Janeza Pavla II. (2.4.2005), ki je umrl 
prav na nedeljo Božjega usmiljenja. 
Njegove prve besede po tem, ko se je 

zbudil iz nezavesti, zaradi streljanja v aten-
tatu nanj, so bile: »Odpuščam bratu, ki me 
je ustrelil.« To pomeni, da postati usmiljeni 
pomeni tudi naučiti se biti pogumni v kon-
kretni in nesebični ljubezni. 
 

amen molitve in nedelje Božjega us-
miljenja je v tem, da bi prosili usmiljenega Očeta, da bi dar 
zveličanja podaril vsem ljudem; da bi s svojim usmiljenjem obdal 

preganjane kristjane; vse, ki so v veri negotovi, ki so izgubili upanje, ki 
ne znajo ljubiti; kristjane, ki so ujetniki posvetne mentalitete. Namen je 
Gospoda prositi tudi, da bi svoje usmiljenje prenovil v življenjih družin 
in zakoncev; v srcih ranjenih otrok; v pričakovanjih mladih in v zauplji-
vem izročanju ostarelih; da bi s svojim usmiljenjem dosegel nejever-
neže, nasilneže, sejalce sovraštva in tiste, ki zatirajo človekovo dosto-
janstvo; in da bi s svojim usmiljenjem potolažil zlorabljene in izkorišča-
ne osebe, begunce ter izgnance. 
 

dprimo Gospodu svoje zapečatene grobove, ki jih vsakdo od nas 
pozna, da vstopi Jezus in da življenje; prinesimo mu kamenje 
zamer in skale preteklosti, težke gmote slabosti in padcev. On 

hoče priti in nas prijeti za roko, da nas potegne iz stiske. /…/ Naj nas 
Gospod osvobodi iz te strašne pasti, da ne bomo kristjani brez upanja, 
ki živijo, kakor da bi Gospod ne bil vstal in bi bile v središču našega 
življenja samo naše težave. 
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