
1. Včeraj smo praznovali praznik svete birme h kateri je pristopilo osem 
naših birmancev. Iskrena hvala katehetu Samu Pučniku za ves trud, ki 
ga je vložil v pripravo birmancev na prejem zakramenta svete birme; 
hvala tudi staršem za čiščenje cerkve in okolice, Pavlici in Stanetu pa za 
okrasitev cerkve. Bog daj, da bi birmanci razumeli, da so sedaj še bolj 
poklicani svojo vero izpričevati z življenjem. 

2. Iskrena hvala Janku Juhartu in vaščanom zgornjega dela Spodnjega 
Grušovja za 520,- eur za rože. 

3. Danes smo blagoslovili novi križev pot in tako 
obogatili cerkev sv. Jošta s posebnim znamen-
jem, ki nas kliče k razumevanju naših križev v 
luči Kristusovega križa in njegovega odrešilnega 
dela. Za to se iskreno zahvaljujemo g. Petru 
Tonkoviču, ki je s križevim potom, ki govori o 
Kristusovi ljubezni, vanj vtkal tudi svojo ljubezen 
do Boga in do vseh nas, še posebej do cerkve 
sv. Jošta. Iskren boglonaj! 

4. Danes, ko v Cerkvi praznujemo dan sredstev 
družbenega obveščanja in se začenja teden družine, obhajamo tudi 
dan tednika Družina. Družina prinaša bogato duhovno branje. Zato vas 
vabimo, da izpolnite anketo. 

5. Hvala gospe Silvi Goričan za okrasitev in ureditev cerkve sv. Jošta. 
 

Prošnja nadškofa msgr. Alojzija Cvikla 
Dragi bratje in sestre! Kot vaš pastir in nadškof se vam najprej zahvalju-
jem za vse darove, ki jih darujete za našo Nadškofijo in delovanje usta-
nov, katerim Madškofija posreduje vaše nabirke, kot so: misijonska, 
kvatrne, darovi za Božji grob, Petrov novčič, Miva, solidarrnostna in 
namenska. Tokrat se na vas obračam s prošnjo za pomoč, pri nujni 
sanaciji strehe in zamenjavi zunanjih oken na zgradbi Nadškofijskega 
sedeža na Slomškovem trgu 19 v Mariboru. Vem, da so vaše cerkve in 
druge župnijske zgradbe lepo obnovljene in vzdrževane z vašimi darovi. 
Za to vašo požrtvovalnost se vam iz srca zahvaljujem. Nadškofija za 
svoje delovanje in vzdrževanje nima drugih darov, kot so darovi župnij, 
torej vaši darovi. Vem, da trenutek ni ugoden, da mnogi s težavo zberete 
denar za vaše preživetje. Vas popolnoma razumem. Tiste pa, ki še 
zmorete kaj darovati, vas iskreno prosim za pomoč pri zgoraj navedenih 
delih. Svoje darove boste lahko oddali v eni izmed nabirk v mesecu 
maju. Bog vam povrni in kličem na vse vaše življenje Božji blagoslov. 
 Dragi farani! Prav je, da se v to pomoč Nadškofiji vključimo tudi 
mi. Zato bo prihodnjo nedeljo nabirka namenjena za Nadškofijo. 
Hvala za razumevanje in že v naprej iskren boglonaj! 

 

6. Odprtje svetoletnih vrat so vabilo k odprtju velikih vrat usmiljenja 
Boga, ki sprejema naše kesanje in daje milost svojega odpuščanja. 
Jezus pravi: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo 
noter in ven in bo našel pašo. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v obilju« (Jn 10,9.10b). 
Prihodnjo oziroma na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016, bo ob 16.00 
uri, mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl, v staroda-
vni romarski cerkvi Matere Božje na Brinjevi gori odprl sveta vrata. 
Vabljeni na to slovesnost.  

 

Cena je 20 eur (vključeno kosilo in prevoz) 

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

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

 7. velikonočna nedelja 

Viktor, mučenec 

08. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu blagoslov križeve-

ga pota in maša za + rodbino Jančič  

Ponedeljek 9. 05. 2016 

Izaija, prerok 
Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo in 

Emilijo 

Torek 10. 05. 2016 

Job, svetopisemski mož 

Ob 19.00 za + v čast sv. Leopoldu Mandiču in 

Božji Materi (1196) 

Sreda 11. 05. 2016 

Mamert, škof 
Ob 19.00 za + Ludvika Kobaleja (obl.) 

Četrtek 12. 05. 2016 

Leopold Mandić, redovnik 
Ob 19.00 za + Brglezove iz Prelog 

Petek 13. 05. 2016 

Fatimska Božja Mati  
Ob 19.00 za + Angelo (obl.), Alojza in Slavka 

Lipuša 

Sobota 14. 05. 2016 

Bonifacij, mučenec 

Ob 7.00 za + Franca Oblonška (obl.) 

Ob 11.00 krst Žanine Potočnik 

Ob 12.00 krst Matiasa Gorenaka  

Binkoštna nedelja 

Zofija (Sonja), mučenka 

15. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 uri + Anico Pučnik ter starše 



 
Papež Frančišek o kristjanih mumijah, vagabundih, trmoglav-
cih in tistih na pol poti 
 

Papež je v torek, 3. maja pri maši govoril o Jezusu, ki je pra-
va pot krščanskega življenja. Pomembno je nenehno preverjati, ali 
dosledno hodimo za Njim ali smo se ustavili.  

Kristjan na pol poti: to je tisti, ki se naenkrat ustavi pred 
panoramo življenja: občuduje, kar je ustvaril, in to mu je dovolj.  

Te besede lahko apliciramo na birmance: Koliki birmanci se 
z birmo ustavijo in več ne hodijo po poti Jezusa. V cerkev jih ni več, 
za molitev ne najdejo posluha in moči, ker so svoje dosegli.  

Drugo zvrst kristjanov papež imenuje »duhovne mumije«. 
To je kristjan, ki ne hodi in se zdi, da je kakor mumificiran. »Ne ve 
se, kaj je. Miruje in v krščanskem življenju ne gre naprej; ne živi iz 
evangelija, ne opravlja del usmiljenja … Je na miru,« kakor »du-
hovna mumija«; sicer ne delajo nič slabega, pa tudi ne dobrega. 

Tem sledijo kristjani trmoglavci. To je tisti, ki zgreši pot, pa 
je trmasti, da se ne vrne nazaj. Še več, nekdo je lahko tako trmast, 
da trdi, da je na pravi poti in ne dopusti, da bi spoznal Gospodov 
glas, ki pravi: »Brat, sestra, Vrni se nazaj in se spet podaj na pravo 
pot.« 

Četrta kategorija kristjanov, ki jo je omenil papež, so krist-
jani vagabundi: to so tisti, ki hodijo, a ne vedo, kam gredo; blodijo 
in krožijo sem in tja; so v labirintu, iz katerega ne najdejo poti ven: 
»Izgubili so Jezusov klic. Nimajo kompasa, da bi šli ven. Zato 
krožijo in krožijo. Iščejo.« 

Vsi smo bili pri krstu, prvem svetem obhajilu in večina od nas 
pri birmi. Pa se vprašajmo kako napredujemo na naši krščanski po-
ti? Smo na miru kot mumije ali pa vendarle počasi napredujemo v 
krščanskem življenju; smo morda zgrešili, pa vendar hočemo nazaj 
v objem Boga; krožimo ali hodimo za Jezusom, ki pravi 'Jaz sem 
pot, resnica in življenje'?  

Prosimo Svetega Duha, da bi nas naučil vedno hoditi dobro. 
In ko se bomo utrudili, odpočijmo se pri Jezusu, nahranimo se s 
kruhom Božje besede in evharistije, in življenje bo spet lepo in du-
hovno polno.  
 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"  

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

7. velikonočna nedelja 

NEDELJA DRUŽBENEGA  

OBVEŠČANJA 

BLAGOSLOV NOVEGA KRIŽEVEGA 

POTA PRI SV. JOŠTU 

08. 05. 2016 – 15. 05. 2016 

Papež Frančišek: Ljubezen je »osebna izkaznica« kristjana. Je edini 

veljaven dokument, po katerem so prepoznani Jezusovi učenci. Edini 
veljavni dokument. Če ta dokument poteče in se ne nenehno podaljšu-
je, nismo več priče Učitelja. Pravi Jezusov prijatelj se bistveno odlikuje 
po konkretni ljubezni, ki odseva v njegovem življenju. Ljubezen je kon-
kretna, če ni konkretna je telenovela. Hočete živeti to ljubezen, ki nam 
jo On podarja? Prizadevajmo si torej biti v njegovi šoli, ki je šola življen-
ja, da bi se naučili ljubiti. 
Sveti oče je nadaljeval, da je ljubiti lepo in da je to pot do sreče. 
Vendar pa ni enostavno, zahteva trud. Kadar na primer dobimo darilo, 
smo srečni. Toda, da smo ga dobili, so morale velikodušne osebe 
pokloniti svoj čas in napor. Tako so nam obenem podarile tudi del se-
be, nekaj, čemur so se odpovedale. »Ljubiti namreč pomeni podariti, 
ne le nekaj materialnega, ampak nekaj samega sebe: svoj čas, svoje 
prijateljstvo, svoje sposobnosti.« 
Papež je povabil, da bi pogledali Gospoda, ki je v velikodušnosti ne-
premagljiv. Od njega prejemamo veliko darov. Vsak dan bi se mu mo-
rali zahvaliti. »Se zahvalite Gospodu vsak dan? Tudi če mi pozabimo, 
nam On ne pozabi vsak dan dati posebnega darila.« To ni materialno 
darilo, ki bi ga lahko prijeli v roke in ga uporabili. To darilo je večje in je 
za celo življenje. Gospod nam podarja svoje zvesto prijateljstvo, ka-
terega nam ne bo nikoli odvzel. »Četudi ga ti razočaraš in se oddaljiš 
od Njega, te ima Jezus še naprej rad in ti je blizu, vate verjame bolj, kot 
sam verjameš vase. To je konkretnost ljubezni.« To pa je zelo 
pomembno, kajti poglavitna grožnja, ki onemogoča dobro rasti, je, ka-
dar ni nikomur mar zate in kadar čutiš, da si zapostavljen. A Gospod je 
vedno s teboj in je tudi vesel, da je s teboj. Gleda te v oči in te kliče, da 
bi hodil za njim, da bi »odrinil na globoko« in bi »vrgel mreže«, zau-
pajoč v njegovo besedo. Jezus te potrpežljivo čaka, pričakuje tvoj 
odgovor, tvoj »da«. 

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

