
1. V četrtek bo sv. maša zjutraj, saj imamo duhovniki in ključarji srečanje z 
nadškofom v Št. Ilju pod Turjakom. Ključarje prosim, da pridete ob 16.00 
uri v župnišče in nato gremo skupaj v Št. Ilj, oz. Mislinjo.  

2. V četrtek, 14. 04. bo ob 16.00 uri sestanek za starše birmancev. Lepo 
prosim, da se ga starši letošnjih birmancev zagotovo udeležite.  

3. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, hvala pa tudi vsem, ki ste v 
torek pomagali pri delu v vinogradu (Jože Pučnik, Marta Mlakar, Marta 
Pristovnik. Milica Lubej, Minka Pem, Pavlica in Stane Pučnik). 

4. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali v sredo pri spravljanju sekancev 
(Polanec Srečko, Juhart Slavko, Alojz Lubej, Slavko Figek, Alojz Pučnik, 
Anton Polegek in glavni organizator Jože Pučnik. Še posebej pa hvala 
Miranu Leskovarju za drobljenje lesa. 

5. Iskren boglonaj Simonu Korošcu za prekop vrta ter Petru Tonkoviču, 
Damjanu Tomažiču in Mirjani Magič za obrezovanje dreves in grmičevja 
okrog parkirišča in odstranitev nekaterih odvečnih 'rož' ob vrtu. Nekateri 
ste obljubili, da boste prišli pomagat a ste se ustrašili nekaj jutranjih 
kapljic dežja, tako da so delo, ki bi ga lahko več ljudi opravilo 
že dopoldan, trije delali skoraj ves dan. Skratka, obljuba pomo-
či je že velika čednost, še več pa uresničitev obljube. 

6. »Pomagajmo preživeti!« Iz Karitasa smo dobili prošnjo in položnice za 
pomoč ljudem v stiski v Sloveniji. V lanskem letu je Karitas z materialno 

pomočjo po vsej Sloveniji pomagala 102.285 osebam in prostovoljci so 
ogroženim gospodinjstvom razdelili 2.669 ton hrane. Tako se tudi letos 
priporočajo za pomoč. V zvonici si lahko vzamete položnico in po svojih 
močem nakažete dar, lahko pa ga daste tudi v nabiralnik za Karitas in ga 
bomo skupaj poslali. Hvala za razumevanje! 

Trinajnst naših mladih je šlo že v petek za tri dni v Veržej, kjer se du-
hovno pripravljajo na oratorij, ki bo letos nosil naslov »Zdaj gre za res!«. 
Nanaša se na zgodbo o Ostržku oz. o leseni lutki, ki si želi postati fant in 
sicer dober, plemenit in odgovoren za vsakdanje življenje. Z mladimi je 
tudi naš domačin g. Peter Pučnik. 

Papež Frančišek je v svojem pozivu k solidarnosti do Ukrajine posebej 
izpostavil ostarele osebe in otroke. Msgr. Gugerotti dodaja, da kar 60 
odstotkov žrtev teh konfliktnih razmer predstavljajo ostareli. Veliko je tudi 
zapuščenih otrok: nekateri so izgubili oba starša, mnogo pa je tudi 
mater, ki so ostale same z otroki. Ker ne morejo dobiti vrtca, ne morejo 
delati in vzdrževati družine. Msgr. Gugerotti izpostavi, da je precejšen 
del ljudi, ki so zmožni za delo, odšel iz teh krajev. Ostal ni torej nihče, ki 
bi skrbel za osebe, ki same zase s težavo skrbijo. Finančna podpora s 
strani ukrajinske oblasti se podeljuje samo na tistih območjih, ki so pod 
nadzorom ukrajinske vlade. Mnogi ljudje torej neprestano hodijo z enega 
teritorija na drugega, med njimi je največ ostarelih žensk. Apostolski 
nuncij iz lastne izkušnje pove, da so na kontrolnih točkah dolge vrste 
ostarelih ženičk, ki so sredi velike nevarnosti prehodile več kilometrov, 
da bi prišle na ozemlje, nadzorovano s ukrajinskimi silami, dvignile 
pokojnino in kupile kakšen živež. Hodijo po popolnoma nezavarovani 
zoni, v celoti obdani z minami, kar predstavlja stalno nevarnost. Mnoge 
osebe niso preživele. So tudi osnovnošolski otroci, ki so popolnoma 
pozabili pisati in brati. Te razmere namreč trajajo že dolgo časa, vsako 
noč je slišati strele, razširjen je strah pred vsako stvarjo. Otroci te napete 
razmere vsrkavajo vase in po nuncijevem prepričanju bo potrebna resna 
in večletna rehabilitacija teh otrok, da bodo lahko premagali krizo. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

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 

5. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

24.04.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek  

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo:  

2. berilo: Polona Mlakar 

 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.) 

Ponedeljek 11. 04. 2016 

Stanislav, škof 
Ob 07.00 + Frančiško Sitar (obl.), Antona in 

Zvonka Sitarja 

Torek 12. 04. 2016 

Julij I., papež 
 

Sreda 13. 04. 2016 

Ida, redovnica 
Ob 19.00 za + Stanka Mlakarja (obl.) 

Četrtek 14. 04. 2016 

Valerijan, mučenec 
Ob 07.00 za + Marijo Košir (1091) 

Petek 15. 04. 2016 

Helena 
Ob 7.00 za + Franca (obl.) in Vido Flis 

Sobota 16. 04. 2016 

Bernardka Lurška 

Ob 7.00 za +  Alojzijo, Franca in Zdenka Brez-

nika 

Ob 10.00 za romarje iz Vuhreda 

 4. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

17. 04. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + starše Kokol (obl.) 



Svetnik tedna – sveta Bernardka Lurška 

O Bernardki Soubirous in Lurdu je bilo napisanih veliko knjig. Posebej 
znani sta Werflova Pesem o Bernardki in Paula Claudela Skrivnost Lurda. 
Claudel pravi v svoji knjigi: »Lurški čudeži pomenijo povezanost med sre-
dnjim vekom in sedanjostjo, posredujejo nam nekakšno duhovno zamen-
javo med onimi časi, ko so ljudje imeli še pravo, lahko rečemo, preprosto 
vero, in med našim stoletjem, ki vse preveč veruje v neomejene možnosti 
napredka in je ves napuhnjen zaradi svojih velikih uspehov v znanosti in 
tehniki.« Bernardka se je rodila leta 1844 v Lurdu kot najstarejša izmed 
šestih otrok mlinarja brez stalnega zaslužka. Družina je živela v veliki rev-
ščini. Bernardka je bila bolehna in je večkrat živela pri tujih ljudeh. Ko ji je 
bilo štirinajst let, je imela v votlini massabielske pečine v času od 11. feb-
ruarja do 16. julija 1858 osemnajst prikazovanj. Marija se ji je prvič prika-

zala, ko je nekega mrzlega febru-
arskega dne s sestro Tončko in 
sosedovo Ivanko nabirala suhljad. 
Potem se ji je še večkrat prikazala 
in v teh zamaknjenjih je neznana 
»gospa« govorila Bernardki: 
»Obljubim ti, da te bom naredila 
srečno ne na tem svetu, temveč 
na onem«, in spet: »Moli za greš-
nike!« - »Pokora, pokora, pokora!« 
»Pojdi k studencu, pij in umij se!« 
Ker ni vedela, kje je ta studenec, ji 
je Marija pokazala, naj gre v votlini 
na levo stran. Tam je začela greb-
sti zemljo in voda je pritekla. Šele 
25. marca, na praznik Gospodo-
vega oznanjenja, ji je neznana 
gospa povedala: »Jaz sem Brez-
madežno spočetje.« V prvih letih 

po Marijinem prikazovanju je Bernardka morala veliko trpeti predvsem 
zaradi neštetih ljudi, ki so se imeli za poklicane, da jo smejo o vseh viden-
jih natančno izpraševati in so mnogi med njimi poskušali odkriti »prevaro«. 
Ona je vedno odgovarjala mirno, stvarno, jasno in prepričljivo. Njena veli-
ka želja je bila, da bi se skrila. Sprejeli so jo v samostan v daljnem Never-
su. Tu je veliko pretrpela. Predstojnica in voditeljica novink sta se bali, da 
bi bila Bernardka zaradi prikazovanj domišljava, zato sta jo pogosto poni-
ževali. Umrla je 16. aprila leta 1879. Njeno truplo je ostalo nestrohnjeno. 
Leta 1925 je bila razglašena za blaženo, leta 1933 za svetnico.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

3. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

 

 

10. 04. 2016 – 17. 04. 2016 

Papež Frančišek: Posinodalna apostolska spodbuda o ljubezni v 

družini Radost ljubezni (Amoris laetitia) 
Dokument vključuje zaključke dveh sinod o družini, ki sta pote-

kali leta 2014 in 2015. Sveti oče izpostavlja pomembnost in lepoto 
družine, ki je osnovana na nerazvezljivi zakonski zvezi med moškim in 
žensko, obenem pa ne zanemari različnih krhkosti družin, tudi njihovih 
polomov, pri čemer duhovnike spodbuja k razločevanju. 

Vodilni stavek dokumenta se glasi: »Gre za vključevanje 

vseh« (AL 297), kajti gre za temeljno razumevanje evangelija: »vsi mi 
potrebujemo usmiljenje«. »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže 

kamen vanjo« (Jn 8,7). Vsi smo namreč na poti; tudi družina, kjer »gre 

vse prav« je na poti, mora rasti, se učiti, dosegati nove stopnje. »Pa-
pež Frančišek je uspel govoriti 
o vseh situacija brez kategori-
ziranja, s tistim pogledom te-
meljne dobrohotnosti, ki je 
povezana z Božjim srcem, z 
Jezusovimi očmi, ki nikogar ne 
izključujejo, ki vsakega spreje-
majo in vsem podeljujejo vesel-

je evangelija,« je izpostavil 

avstrijski kardinal Schönborn. 
Dokument je označil kot »ling-
vistični dogodek« in pripomnil, da »se je nekaj spremenilo v cerkvenem 
govoru«. Ta jezikovni preobrat pa je po njegovem mnenju bilo mogoče 
zaznati že v času sinodalne poti. »Moje veliko veselje ob tem doku-
mentu je,« je bil iskren kardinal Schönborn, »da na dosleden način 
presega površinsko, zunanjo in očitno ločitev med 'urejenimi' in 'neure-
jenimi' ter vse skupaj postavlja pod skupno postavko evangelija.« 

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

