
1. Pretekli četrtek smo imeli duhovniki in ključarji, na posebno željo 
nadškofa Cvikla srečanje ključarjev bistriško-konjiškega in koroškega 
naddekanata. Na srečanju smo prisluhnili mnogim spodbudnim bese-
dam o odgovornosti ključarjev in preko njih celotne župnije do ohranjanja 
in vzdrževanja cerkvenega premoženja. V delu po skupinah so imeli 
ključarji priložnost izmenjati mnenja, kakšen pa tudi za kakšno kritiko na 
račun župnika. 

2. V petek popoldan gredo naši birmanci na duhovne vaje k Sv. Trojici v 
Haloze (Podlehnik!). Ob 17.15 odpelje kombi (g. Janko Juhart), tako da 
ne potrebujejo svojega prevoza. Birmanci bodo dobili točen spored 
(lahko ga vzamejo že danes v pisarni). Sklep duhovnih vaj bo nedeljska 
maša ob 13.00 uri (pri Sv. Trojici) h kateri ste povabljeni tudi starši. V 
nedeljo ne bo prevoza s kombijem domov, ampak bodo birmanci šli 
domov skupaj s starši. Telefone naj birmanci pustijo doma, če pa jih 
bodo imeli s seboj, pa jih bodo morali oddati v skupni zaboj in jih bodo 
dobili v nedeljo. Zato prosim starše, naj ne telefonirajo otrokom, če pa bo 
kaj posebnega, pa lahko pokličete voditelja duhovnih vaj p. Damijana 
Tikviča na: 031/834-720. 

3. Zakrament svete birme bo letos podeljeval nadškof dr. Marjan Turnšek. 
Včeraj mi je sporočil, da bo skušnja ali srečanje birmancev z birmoval-
cem, na praznik Gospodovega vnebohoda, to je v četrtek, 5. maja ob 
18.00 uri. Če bo kateri birmanec manjkal, bo moral iti v drugo župnijo na 

srečanje in k birmi, kajti pred birmo se mora birmovalec prepričati, ali so 
birmanci res duhovno pripravljeni ali ne. Po skušnji bo sledila maša, med 
katero bo nadškof spovedoval birmance in botre, pa tudi ostale. Birme ni 
brez obhajanja zakramenta svete spovedi. Birmanci in botri, ne pozabite!    

4. V petek ob 18.00 uri bo prva spoved letošnjih prvoobhajancev. Lepo 
prosim, da jih starši spremljate na tej pomembni pripravi. Pred prvim 
obhajilom bo pa še enkrat spoved za prvoobhajance in sicer 20. maja, 
ko bo tudi spoved za starše prvoobhajancev. Letošnji prvoobhajanci so: 
Urška Lubej, Julia Templak, Alja Šega, Marcel Landeker in Nejc Pučnik. 

5. V soboto, 23. aprila bo od 9.00 do 13.00 ure mavrični dan za otroke. 
Otroci lepo vabljeni. Starši, ne pozabite jih pripeljati. 

6. Iskrena hvala Tini Sojar Voglar za vpis v krstno knjigo lanske in letošnje 
novokrščence, pa tudi v knjigo pogrebov lanske in letošnje umrle farane. 

7. Iskrena hvala Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za pokositev trave, 
Darjanu Gorenaku za novo razsvetlitev Marijine podobe, Jožetu Pučniku 
za košnjo v vinogradu, Damijanu Tomažiču za pospravljanje, hvala pa 
tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

Papež Frančišek: Vsi smo povabljeni na Gospodovo 

gostijo. »Učimo se gledati z usmiljenjem in v vsakem 

videti povabljenca. Vsi smo učenci, ki potrebujemo, da 

izkusimo in živimo tolažilno Jezusovo besedo. Vsi potre-

bujemo, da nas hrani Božje usmiljenje, kajti to je izvir, iz 

katerega izvira naše zveličanje.« 

 
Po naročilu  papeža Frančiška bo prihodnjo 
nedeljo 24. 4. nabirka za Ukrajino, kjer mnogi 
živijo zaradi konfliktov in vojnih grozot v veliki 
revščini. Kristjani smo jim dolžni izkazati ljube-
zen in dobroto tudi s svojimi darovi v duhu 
Jezusovih besed, ki pravi, da »naj ne ve tvoja 
levica kaj daje tvoja desnica.« (Mt 6,3)  

 
Razpored bralcev Božje Besede 
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 

6. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

01.05.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Petra Jug 

2. berilo: Žan Pem 

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) 

Ponedeljek 18. 04. 2016 

Evzebij, škof 
Ob 7.00 + Antona Uršiča (obl.), Marijo in soro-

dnike 

Torek 19. 04. 2016 

Ema, redovnica 
 

Sreda 20. 04. 2016 

Hilda, devica 
Ob 19.00 za + Marijo Kolar (obl.), Karla in 

Jožeta  

Četrtek 21. 04. 2016 

Anzelm, škof 
Ob 19.00 za + Jožefo Muc in sorodnike 

Petek 22. 04. 2016 

Hugo 

Ob 7.00 za + Branka Oblonška (obl.) 

Ob 18.00 prva spoved za prvoobhajance 

Ob 19.00 za + Marijo (obl.) in Janeza Kočnika 

Sobota 23. 04. 2016 

Jurij, mučenec 
Ob 7.00 za + Alojza (obl.) in Terezijo Bračič 

 5. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

24. 04. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za +Jurija, Julijano in Branka 

Juharta  
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Svetnik tedna – sveti Jurij, mučenec 

Imena: Jurij, Georg, George, Gjuro, Jura, Juraj, Jurče, Jurček, Jur, 
Jure, Jurgen, Juri, Jurica, Jurko, Jurislav, Juro; Jurija  

Bil je mučenec in velja za patrona raznih viteških redov in vojakov. Grki 
ga imenujejo »velikega mučenca«. Kljub temu je o njegovem življenju 
in trpljenju znanega le malo, kar bi mogli imeti za zanesljivo. Njegov 
oče je bil plemič in mučenec. Po njegovi smrti se je Jurij preselil z 
materjo v Sveto deželo. Po materini smrti je podedoval veliko premo-
ženje. Močan po telesu je sklenil, da bo postal častnik. Komaj dvajset 
let star je bil že vojaški tribun in cesar Dioklecijan ga je na vso moč 
cenil. Leta 303 je izdal cesar prvi odlok zoper kristjane: vse cerkve naj 
se podro, krščanski napisi sežgo, sleherno bogoslužno shajanje je 
prepovedano. Jurij se je takrat službeno mudil v Nikomediji, v Diokleci-
janovi prestolnici, kjer je že bilo veliko kristjanov. Sklenil je, da jim bo 
dal junaški zgled. Ves denar je razdal v dobre namene, sužnjem dal 
prostost, nato pa šel sam naznanit 
cesarju, da je kristjan. Cesarju ga je bilo 
žal in mu je prigovarjal, naj daruje 
bogovom, in mu obetal še višje vojaške 
časti. A Jurij je ostal mož. Zato ga je 
ukazal cesar osem dni strahotno mučiti. 
Osmi dan mu je spet prigovarjal in obe-
tal visoke časti. A zaman! Zato ga je 
obsodil na smrt. Na morišču se je Jurij 
zahvalil Bogu za vse milosti, mu izročil 
svojo dušo, ga prosil za stanovitnost 
kristjanov in tudi za svoje mučitelje, nato 
pa junaško sklonil krepki tilnik pod meč. 
To naj bi se zgodilo 23. aprila leta 303. 
Cerkve in ustanove, posvečene sv. Juri-
ju, so po vseh krščanskih deželah od 
Etiopije do Rusije, od Anglije do Gruzije 
ali Georgije, ki ima celo ime po tem svetniku. Z njegovim imenom so 
povezane številne legende. Ena pripoveduje, da je rešil deklico (dušo) 
iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil. Zato ga upodabljajo z zmajem 
pod nogami. Sv. Jurij je patron ljubljanskega mesta in ima med Slo-
venci veliko cerkvic in cerkva. Goduje 23. aprila. 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                            

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

4. velikonočna nedelja 

Nedelja dobrega pastirja 

Otroška nedelja 

 

 

17. 04. 2016 – 24. 04. 2016 

Papež Frančišek: Ošabnost in napuh ne dovolita, da bi se človek 
videl kot potreben zveličanja, ampak preprečujeta videti us-
miljeno Božje obličje ter delovati z usmiljenjem. Sta kakor zid, ki 
preprečuje odnos z Bogom. »Jezusovo poslanstvo pa je ravno 
to: priti iskat vsakega med nami, da bi ozdravil naše rane in nas 
poklical, naj mu sledimo z ljubeznijo. Ne potrebujejo zdravnika 
zdravi, ampak bolni,« je povedal sam Jezus, ki se tukaj pokaže 
ko dober zdravnik. Oznanja Božje kraljestvo. Znamenja njeg-
ovega prihoda so očitna: ozdravlja od bolezni, osvobaja od stra-
hu, smrti in demonov. »Pred Jezusom ni noben grešnik izključen, 
kajti ozdravljajoča Božja moč ne pozna bolezni, ki je ne bo mogla 
ozdraviti.« Po papeževih besedah nam to mora vliti zaupanje in 
srce odpreti za Gospoda, da ga bo lahko ozdravil. Ko Jezus 
grešnike povabi na svojo gostijo, jih ozdravi tako, da jih ponovno 
postavi v tisto poklicanost, za katero so 
mislili, da je izgubljena, in na katero so 
farizeji pozabili – to je poklicanost »pova-
bljenih na Božjo gostijo«, je poudaril papež 
in zatem navedel besede preroka Izaije: 
»Gospod nad vojskami bo na tej gori prip-
ravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi 
jedmi in z žlahtnimi vini « (Iz 25,6.9). »V krščanski skupnosti je 
Jezusova gostija dvojna: je gostija Besede in gostija Evharistije. 
To sta zdravili, s katerima nas Božji Zdravnik ozdravlja in hrani.« 
Z Besedo se nam razodeva in nas vabi k dialogu med prijatelji z 
evharistijo pa nas hrani s svojim življenjem. 
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