
 

1. Na pepelnično sredo smo vstopili v postni čas. Pri večerni maši se vas je 
zbralo zelo veliko (toliko kot pri nedeljski maši) tako starejših kot mlajših. 
Nekateri otroci so manjkali, kar pomeni, da moramo še bolj poglobiti 
našo vero in zavest, da smo za naša slavja in župnijo, še posebej za 
otroke, odgovorni prav vsi. 

2. Včeraj je imela katehistinja s. Hermina pripravo prvoobhajancev na prvo 
sveto spoved in obhajilo, nato pa še srečanje s starši prvoobhajancev. 
Hvala za lepo udeležbo. 

3. Danes popoldan ob 15.00 uri bo v Mariboru pomladansko srečanje 
animatorjev iz mariborske regije. Udeležili se ga bodo tudi naši mladinci. 
Kot vidite, so naši mladinci izredno dejavni. Iskren boglonaj! 

4. Prihodnjo nedeljo, 12. 3. 2017 bo kvatrna nabirka za bogoslovje. To je 
dan, ko darujemo tako molitve in daritve, kot tudi denar za potrebe 
našega semenišča oziroma vzdrževanja bogoslovcev. Obenem pa vas 
prosim, da čez vse leto podpirate naše bogoslovce z molitvijo, kajti ti 
bodo enkrat vaši duhovni pastirji. 

5. Iskrena hvala Alojzu Pučniku, Branku Flisu, Alojzu Juhartu in Slavku 
Figeku pri spravljanju sekancev. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

6. Župnijsko romanje v RIM bo od 24. aprila zvečer do 27. aprila 2017. 
Lepo prosim, da se na romanje čim prej prijavite. Cena romanja znaša 
275 eur. Sedaj nas je prijavljenih 27. Če kdo želi, se še lahko prijavi. 

Rak rana družine: UTRUJENOST IN POMANJKANJE POGOVORA 
Včasih vprašam zakonce: »Koliko spite?« Odgovor se pogosto 

glasi: »Običajno zelo malo, po pet, največ šest ur. Naspimo se v soboto 
in nedeljo.« Neka žena je rekla: »V petek sem v službi že tako utrujena, 
da ne morem več misliti ! Tedenski urnik me ubija. Doma tečem maraton 
dolžnosti , služba je neizprosna. In to se nikoli ne neha!« Vsemu temu 
se pridružuje še utrujenost od praznine, odnosov, osamljenosti, 
nepomirjenosti, tesnobe, spregledanosti in neupoštevanosti. 
Čez čas bodo naše obdobje označili kot čas utrujenih ljudi. Rekli bodo: 
»Imeli so vsega dovolj, pa niso imeli časa za prijateljevanje,sploh se 
niso smejali, preutrujeni so bili za pogovor. Bili so polni znanja, pa se 
niso znali veseliti življenja.« 

Ko je človek stalno utrujen in izčrpan, ko slabo spi, postane 
razdražljiv. Opušča duhovnost in življenje se mu zoži samo na delo. 
Najprej zanemari tisto, za kar misli, da lahko brez škode za nekaj časa 
odloži: versko življenje, pogovor in trud za odnose. 

Utrujenost je stiska sodobnega človeka in posledično družine. 
Kadar se posameznik znajde v stiski, ima več možnosti: lahko čaka, da 
kriza mine, lahko se dela, kot da je ni, lahko začne zanjo kriviti druge in 
zahtevati, naj mu pomagajo ... Nobena od teh možnosti ne vodi k rešitvi. 
Ljudje, ki so bili, človeško gledano, v brezupnih situacijah, so zmagali po 
zaslugi svojega duhovnega življenja. To velja tudi za utrujenost in 
potrebo po pogovoru. 

Vera ni dodatno breme. Jezus nikoli ni rekel: »Bodi spočit, pa 
boš dober kristjan.« Vabi nas, da vzamemo svoj križ in hodimo za njim, 
on pa bo dal počitek naši duši: »Kdor namreč stopi v njegov počitek, se 
spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih.« (Heb 4,10) V Bogu je 
naša moč. Kaj se zgodi, ko naša vera postane resnično srečanje z 
Bogom? Nehamo hlastati in zapletati življenje za tisoč in eno malenkost, 
postanemo preprosti, dnevi postanejo barviti, v nas je več miru in vesel-
ja. Ko molimo, čutimo, kako nas Bog objema in nosi skozi zahtevnost 
sedanjega časa. Molitev podeli modrost in dobrodejno vpliva na odnose. 
Mnogi pari pričujejo: »Odkar na delovnem mestu molim za svojega 
partnerja in otroke, odkar izrecno prosim: 'Bog, pomagaj mi, da dam v 
službi veliko od sebe, a naj najboljši del moje energije prinesem domov,' 
sem doma v resnici v boljši izdaji in se lažje pogovarjam. Če molim za 
partnerja, mi molitev, še preden se srečava, utre pot do njega, pol lažje 
razrešim težave v odnosu, moje besede pa so pristnejše in sežejo 
globlje.« 
Beseda je pomembnejša od dotika in prodira v najgloblje bistvo človeka. 
Od besede živimo bolj kot od telesne hrane. Beseda je tudi jedro 
družinskega življenja. Naj vam molitev, sveta maša in sploh versko 

1. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

05. 03. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiš-

ko Pučnik (Štrank) 
Ponedeljek 06. 03. 2017 

Marcijan, mučenec 
------------------------------- 

Torek 07. 03. 2017 

Perpetua in Felicita, muč. 
Ob 18.00 za + Alfonza Zajka (obl.) 

Sreda 08. 03. 2017 

Janez od Boga 
Ob 7.00 za + Stanka Mlakarja  

Četrtek 09. 03. 2017 

Frančiška Rimska, red. 
Ob 18.00 za + Metoda, Antona in starše Puč-

nik 

Petek 10. 03. 2017 

40 mučencev iz Armenije 

Ob 7.00 za + Viktorja Vivoda (obl.) in hčerko 
Milico 

Ob 18.00 za + Bronislavo Pliberšek (8. dan) 
Sobota 11. 03. 2017 

Benedikt, škof 
Ob 07.00 za + Milico in Ivana Brgleza 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

12. 03. 2017 

Ob 7.00 uri za Silvo Pliberšek (obl.) 
Ob 10.00 uri za +Lizo in Benota Kvasa 

(obl.)  



življenje pomagajo, da boste premagali odtujenost in utrujenost, ki 
največkrat botrujeta, da beseda zamre. (gl. http://www.karitas.si/wp-
content/uploads/2017/02/postna-brosura-2017.pdf; februar 2017) 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Prihova:         petek, 10. marec 2017 

Raskovec:      petek, 17. marec 2017 

Dobrova:        petek 24. marec  2017 

Dobriška vas: petek 31. marec 2017 

Pobrež:              sobota 8. april 2017 

Novo Tepanje:   petek 14. april 2017 

Zg. Grušovje:    petek, 21. april 2017 

Sp. Grušovje:     petek 28. april 2017 

Preloge:              petek, 5. maja 2017 

Prihova:            petek, 12. maja 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
1. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

05.03.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Karmen Pučnik 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

12.03.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Polona Mlakar 

3. postna nedelja 

Otroška nedelja 

19.03.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

OTROCI 

 

Frančišek: »Gospod dá Izraelcem postavo, da bi jih naučil ljubiti 
Njega, edinega Gospoda, in da bi se ljubili med seboj kakor brat-
je. Sveti spisi nam kažejo, da je eksodus bil dolg in težaven. 
Simbolično traja štirideset let, kar je življenjsko obdobje ene 
generacije; generacije, ki sredi preizkušenj na tej poti vedno 
naleti na skušnjavo, da bi obžalovala odhod iz Egipta in se želela 
vrniti nazaj. »A Gospod ostaja zvest in tisti ubogi ljudje, ki jih vodi 
Mojzes, prispejo v obljubljeno deželo. Vsa ta pot je opravljena v 
upanju: upanju, da bodo dosegli deželo; in ravno v tem smislu je 
to eksodus, izhod iz suženjstva v svobodo. Vsak korak, vsak 
napor, vsaka preizkušnja, vsak padec, vsak ponovni začetek, vse 
to ima smisel samo znotraj odrešenjskega načrta Boga, ki za 
svoje ljudstvo želi življenje in ne smrti, veselje in ne bolečine.« 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

 1. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

 

05. 03. 2017 – 12. 03. 2017 

Papež Frančišek: Bog se veseli skesanega srca, »srca, ki se počuti 
grešno, in ve, da je grešno.« (Ps 51) Bog graja lažno religioznost hina-
vcev, ki se postijo, medtem ko opravljajo svoje posle, priganjajo 
delavce, se pravdajo in se bijejo z zlobno pestjo: po eni strani se po-
korijo, po drugi pa povzročajo krivice, ko se ukvarjajo z umazanimi 
posli. Gospod, nasprotno, zahteva drugačen post, ki je pozoren na 
bližnjega. Lahko govorim, da sem velikodušen in da bom daroval za 
Cerkev, medtem pa ravnam krivično, nisem pravičen in izkoriščam 
ljudi: »Povej mi, pravično plačuješ svojim hišnim pomočnicam, svojim 
uslužbencem?« Nato je papež spomnil na 
pripetljaj, ki se je takoj po drugi svetovni vojni 
dogodil jezuitskemu patru Pedru Arrupeju, 
takrat misijonarju na Japonskem. Bogat 
poslovnež je namenil donacijo za njegovo 
evangelizacijsko dejavnost. Ko mu jo je prin-
esel, je s seboj pripeljal fotografa in novinar-
ja. V kuverti pa je bilo le deset dolarjev. To je enako temu, kar naredi-
mo tudi mi, kadar svojim ljudem ne plačamo pravično.  
Iz svoje pokore, iz svojih dejanj molitve, posta in miloščine jemljemo 
provizijo: to je provizija nečimrnosti, da se pokažemo. »In to ni vero-
dostojnost, to je hinavščina. Zato je, ko Jezus reče 'Kadar molite, to 
delajte na skrivnem, ko dajete miloščino, ne trobite pred seboj, ko se 
postite, ne bodite čemerni' enako, kakor da bi rekel: 'Prosim, kadar 
naredite dobro delo, ne jemljite provizije iz tega dobrega dela, ki je sa-
mo za Očeta.'« Gospod hinavcem razloži, kateri post je resničen. Zdi 
se, da gre za besede, izrečene »za naše dni«: »'Mar ni to post, 
kakršnega sem izbral: da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jar-
ma, da odpustiš zatirane na svobodo in zlomiš vsak jarem? Mar ni v 
tem, da deliš z lačnim svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, 
ko vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne potuhneš pred svojim ro-
jakom?'« Papež je povabil, da bi premislili o teh besedah, in da bi po-
mislili na svoja srca, kako se postimo, molimo in dajemo miloščino.  

http://www.karitas.si/wp-content/uploads/2017/02/postna-brosura-2017.pdf
http://www.karitas.si/wp-content/uploads/2017/02/postna-brosura-2017.pdf
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

