
1. Danes zaključujejo duhovne vaje pri Sv. Trojici v Halozah naši 
birmanci. Podprimo jih tudi mi s svojo molitvijo in zglednim in dejavnim 
krščanskim življenjem.  

2. Današnja nabirka je na pobudo papeža Frančiška po vseh evropskih 
katoliških župnijah namenjena za Ukrajino. Slovenska škofovska konfe-
renca bo zbrana sredstva nakazala Papeškemu svetu Cor Unum, ki je 
zadolžen za organizacijo nabirke in posredovanje pomoči v Ukrajino. 
Iskren boglonaj za vaš dar in vašo dobroto. 

3. V petek smo imeli za naše prvoobhajance prvo spoved. Bilo je zelo 
slovesno, ne samo zaradi tega, ker je katehistinja Urška lepo pripravila 
skupno pripravo in zahvalo po spovedi, ampak tudi zato, ker ste bile 
mame prvoobhajancev z molitvijo in navzočnostjo v duhovno oporo 
prvoobhajancem. Druga spoved prvoobhajancev pred prvim svetim 
obhajilom pa bo 20. maja, ko pa si tudi očetje vzemite čas da pokažete, 
da vam je prva spoved in obhajilo vaših otrok pomemben dogodek v 
otrokovem duhovnem življenju. Takrat bo tudi spoved za starše!  

4. V torek in sredo so naši »vinogradniki«, bilo vas je kar 14 (Jože Pučnik, 
Slavko Figek, Peter in Janez Pučnik, Roman Lubej, Dušan Podrgajs, 
Milan Trdin, Peter Tonkovič, Alojz Lubej, Alojz Juhart, Oto Mihelag, 
Stanko Mlakar, Anton Polegek, Vinko Rebernak) posadili 100 trsov, ki 

jih je daroval Dani Lubej. Iskren boglonaj vsem. Boglonaj pa tudi Darku 
Groseku za železne kole in Slavku Pučniku za umetno gnojilo za vino-
grad. S tem ste dokazali, da se mora vinograd zmeraj pomlajevati in 
obnavljati. Naj nam bo ta vaša darežljivost in odgovornost nova spodbu-
da vsem nam, da bomo tako skrbno obnavljali tudi duhovni vinograd 
naše prihovške župnije. Tudi pri tej obnovi prosim za vašo dobroto. 

5. Včeraj smo imeli »mavrični dan« za otroke. Bilo jih je 11. Iskren 
boglonaj Klavdiji Ozimič, Žanu Pemu, Moniki Sajko, Luciji Pučnik in 
vsem, ki ste pripeljali svoje otroke k lepemu druženju in veselju. 

6. Včeraj so me ključarji presenetili s čestitko za rojstni dan. Seveda so 
bile ob čestitki tudi posebne »podobice«, ki bodo prav prišle na piranskih 
počitnicah za ministrante in mladino. Iskrena hvala za pozornost in vaš 
dar. Koliko je župnik star, ni toliko važno , važno je, da ostanemo 
mladi po srcu in v gorečnosti za Kristusa.  

7. Ker bodo prihodnji teden prvomajske počitnice, ne bo verouka.  
8. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 

dobroto. 

Cena je 20 eur (vključeno kosilo in prevoz) 

Program romanja: odhod ob 7.00 uri izpred cerkve na Prihovi. 

Ob 10.00 uri sveta maša na Brezjah; ob 12.00 kosilo na "Avsenikovi 

domačiji"; ob 14.00 uri ogled Ljubljane; ob 16.00 odhod proti domu. 

Prijave v župnišču in pri Samu Pučniku na številko 041/369-938. 
 

 

Papež Frančišek: Vsakdo izmed nas se lahko vpraša: Kako je z 
oznanilom v mojem življenju? Kako je z mojim odnosom z Jezusom, 
ki posreduje zame? In kako je z mojim upanjem? »Zares verjamem, da 
je Gospod vstal? Verjamem, da zame prosi Očeta? Vsakič, ko ga kličem, 
On moli zame, posreduje. Zares verjamem, da se bo Gospod vrnil, da bo 
prišel?« Dobro bo za nas – je sklenil papež – če si bomo zastavili ta 
vprašanja glede naše vere: »Verjamem v oznanilo? Verjamem v posre-
dovanje? Sem moški ali ženska upanja?« 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
5. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

24.04.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek  

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Primož Lažeta 

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 

 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  

Ponedeljek 25. 04. 2016 

Marko, evangelist 
Ob 7.00 za + Slavka Lipuša (obl.) in starše  

Torek 26. 04. 2016 

Mati dobrega sveta 
 

Sreda 27. 04. 2016 

Cita, devica 

Ob 14.00 za romarje-pohodnike iz Ptuja 

Ob 19.00 za + Franca (obl.), Terezijo in 

Elfrido Vivod 
Četrtek 28. 04. 2016 

Peter Chanel, mučenec 
Ob 19.00 za + Jožefo, Antona in Marijo Pli-

beršek 

Petek 29. 04. 2016 

Katarina Sienska 
Ob 7.00 za + žive in pokojne farane (1.05.) 

Sobota 30. 04. 2016 

Pij V., papež 

Ob 7.00 za + Albina in Vido Brglez ter rod-

bino  

 6. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

Jožef Delavec 

01. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za + Silvo Pliberšek (1158) 
Ob 10.00 uri za +Jožefo Pliberšek  



7. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

08.05.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Samo Pučnik 

 

Svetnik tedna – sveti Marko, evangelist 
Sv. Marko, apostol in pisec drugega evangelija goduje 25. aprila. Po 
izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi njegov pre-
vajalec. Rodil naj bi se v Palestini l. 20 po Kr., umrl pa naj bi v drugi 
polovici I. stoletja. Marko je bil doma iz ugledne jeruzalemske družine, 
njegova mati naj bi bila lastnica hiše, v kateri se je po Gospodovem 
vnebohodu zbirala prva krščanska občina. Iz tega se da sklepati, da je 
bila v Markovi hiši obednica, kjer je Jezus na 
veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo. Po svojem 
bratrancu Barnabu se je Marko leta 44 po Kr. 
seznanil z apostolom Pavlom. Po mučeniški smrti 
apostola Pavla je Marko postal samostojen. Z 
govorjeno in pisano besedo je oznanjal, kar je 
slišal. Umrl je mučeniške smrti, po pričevanju 
Evzebija iz Cezareje najverjetneje v Aleksandriji, 
od koder so njegove relikvije kasneje prenesli v 
Benetke in njemu v čast v 11. stoletju tam zgradili 
veličastno baziliko. Legenda trdi, da naj bi apos-
tol Marko med delovanjem v Ogleju, tedanji met-
ropoli severnega Jadrana, imenoval prvega škofa sv. Mohorja. Iz 

Benetk in Ogleja se je njegovo češčenje razširilo tudi v naše kraje. 
Vsak od štirih evangelistov ima svoj simbol, s katerim ga upodabljajo. 
Markov simbol je lev, motiv pa se navezuje na zapis iz knjige Razodet-
ja, ki govori o štirih živih bitjih, ki Bogu dan in noč pojejo slavo. Leva 
(zver) povezujejo z Markom, ker se njegova pripoved začne z delovan-
jem Janeza Krstnika v puščavi. Marko velja za utemeljitelja knjižne 
vrste, imenovane evangelij. Zapisovanje pripovedi o Jezusu Kristusu 
zavestno vključi v katehetsko izročilo, saj želi bralca pripeljati do kon-
templacije križanega Boga, ki je ljubezen. To je evangelij, kar pomeni 
dobra novica, ki odstrani vse podobe Boga, ki si jih človek od nekdaj 
izmišlja ali se jim odreka. Markov evangelij je sestavljen sorazmerno 
preprosto. Razlagalci se strinjajo, da v njem lahko ločimo uvod, ki nas 
seznanja z evangeljskim sporočilom; prvim delom, ki obsega Jezusovo 
delovanje v Galileji in se konča s Petrovo izpovedjo; drugim delom, ki 
sega do Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Tretji del pa vsebuje Jezuso-
vo delovanje v Jeruzalemu ter njegovo trpljenje, smrt in vstajenje.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

5. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

 

 

24. 04. 2016 – 01. 05. 2016 

Papež Frančišek: Kristjan naj se vedno spominja načinov in oko-
liščin, v katerih se je Bog pokazal navzočega v njegovem življenju. Le-
to namreč krepi vero, upanje in ljubezen.  
Vrniti se nazaj, da bi videli, kako nas je Bog zveličal, s srcem in razu-
mom, v spominu prehoditi pot in tako prispeti do Jezusa. Jezus sam 
nam je v najpomembnejšem trenutku svojega življenja dal svoje telo in 
svojo kri ter nam rekel: To delajte v moj spomin. Spominjati se, kako 
nas je Bog zveličal. Zato Cerkev imenuje evharistijo tudi »spomin«.  
Tudi mi se moramo spominjati v svojem osebnem življenju preteklih 
dogodkov, kajti vsakdo je prehodil pot, na kateri ga je Bog spremljal. 
Kristjan se mora spominjati prehojene poti: »Kako me je 
Gospod pripeljal do sem in kako me je vodil za roko.« Včasih 
sem mu rekel: »Ne! Pojdi stran! Nočem!« In tudi te moje od-
ločitve je Gospod spoštoval. Gospod je zares spoštljiv!«  
Iz srca se mora poroditi »hvala« Jezusu, ki nikoli ne preneha hoditi »v 
naši zgodovini«. Papež je opozoril na to, kolikokrat smo mu pred no-
som zaprli vrata; kolikokrat smo se pretvarjali, da ga ne vidimo; koliko-
krat nismo verjeli, da je z nami; kolikokrat smo zanikali njegovo 
zveličanje … »Toda On je bil tam.« 
»Svetujem vam preprosto to: da se spominjate! Kakšno je bilo moje 
življenje, kakšen je bil moj današnji dan ali kakšno je bilo to zadnje 
leto? Kakšni so bili moji odnosi z Gospodom? Spomin na lepe in velike 
stvari, ki jih je Gospod storil v življenju vsakogar izmed nas.« 

 

Papež: Družina je Caritas. Pričevanje o ljubezni postane pristno in 
verodostojno, kadar vključi vse življenjske trenutke in odnose. A 
zibka in dom tega pričevanja je družina, domača cerkev. »Družina je 
po svojem ustroju Caritas, ker jo je takšno ustvaril Bog: duša družine 
in njenega poslanstva je ljubezen.« To je tista usmiljena ljubezen, ki 
»zna spremljati, razločevati in vključevati situacije slabotnosti«. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Mohor
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

