
 

 
1. Že kar nekaj časa je, kar so Tina Sojar Voglar, Eva Juhart in Nika 

Rupnik prepisale matične knjige za leto 2015 in 2016. Iskren boglonaj za 
požrtvovalno delo. 

2. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem tednu obrezali vinograd. Bilo vas 
je kar 18: Štefka in Dušan Podergajs, Alojz Lubej, Alojz Pučnik, Slavko 
Figek, Slavko Juhart, Marjan Mlakar, Albin Pučnik, Viktor Vivod, Rajko 
Pučnik, Stanko Mlakar, Janez Pučnik, Peter Tonkovič, Alfonz Zajko, Erih 
Mihelag, Anton Leskovar, Stane Pučnik in Jožef Žužman. Boglonaj! 

3. Danes je prva kvaterna nedelja. Iskren boglonaj za vaš dar za vzdrževa-
nje bogoslovcev, obenem pa iskrena hvala za vse vaše molitve in žrtve, 
ki jih namenjate za nove duhovne poklice. 

4. Prihodnjo sredo ob 19.00 uri bo pri nas srečanje katehistov in katehistinj 
bistriško-konjiškega naddekanata. Katehist in katehistinji lepo vabljeni! 

5. Prihodnji petek bo ob 17.00 uri spokorno bogoslužje in prva sveta 
spoved za prvoobhajance. Lepo prosim, da vsaj eden izmed staršev 
spremlja otroka na tem pomembnem dogodku, medtem ko bosta pri 
drugi spovedi pred prvim svetim obhajilom potrebna oba starša, saj bo 
takrat spoved tudi za starše. 

6. Ker letos pade praznovanje sv. Jožefa na nedeljo, to je na tretjo postno, 
se liturgično praznovanje prenese na soboto. Zato bosta prihodnjo sobo-
to maši ob 7.00 In 10.00 uri. 

7. Katehistinja Tina sporoča, da bo prihodnjo nedeljo po deseti sveti maši 
predzadnje srečanje za Slomškovo bralno priznanje. Vabljeni vsi tisti, ki 
želite pripovedovati prebrane knjige ali si knjige izposoditi. 

8. V petek smo začeli s postavljanjem odra za obnovo strehe nad nekdan-
jim gospodarskim poslopjem oziroma »Župnijskim domom Marijinega 
varstva«. V preteklem mesecu ste darovali 1290,- eur (druž. Milana 
Brgleza, Rozika Kobale, Milica Pliberšek, Elizabeta Kumer, Ada Figek, 
Majda-Ignac Zabukovšek, druž. Milana Pučnika, Alojz Pučnik ter Stanko 
in Marta Mlakar. Iskren boglonaj. S tem imamo za streho zbranih 2/3 
sredstev. Ker pa je pred nami še obnova strehe nad zakristijo pri Sv. 
Joštu, obnova vitraža Marijinega imena, ki je že v restavriranju, vrh tega 
pa obnova drvarnice za sekance, se vam še v naprej iskreno priporo-
čam. S skupnimi darovi zmoremo veliko, kot ste v preteklosti že veliko-
krat dokazali. Hvala za vaše darove in razumevanje! 

9. Župnijsko romanje v RIM bo od 24. aprila zvečer do 27. aprila 2017. 
Cena romanja znaša 275 eur. Imamo še pet prostih mest. 

10. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, Damjanu Tomažiču za 
pomoč pri čiščenju okolice, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 
 

P. Marjan Čuden: Koliko sem vreden kot mož, koliko sem vredna kot 
žena? Veliko žena misli, da si ne smejo ničesar privoščiti, ko jih vendar 
čaka obilica dela, in da so slabe žene in matere, če posedijo, medtem ko 
dolžnosti kličejo. Veliko mož misli, da so ničvredni, če ne zaslužijo 
dovolj, in da so slabi možje in očetje, če družini ne omogočijo vsaj mini-
malnega standarda. 
Mož, koliko si vreden? Si dragocen, ustvarjen po Božji podobi! V njem 
živiš, se giblješ in obstajaš, saj izhajaš iz njega. Nisi bil ustvarjen po 
pomoti, zakaj vsi tvoji dnevi so zapisani v njegovi knjigi. Če ne veš, kako 
zelo si dragocen, je v duši praznina, ki je ne more zapolniti nič drugega 
– niti delo niti dober zaslužek. 
Žena, koliko si vredna? Bog nam razodeva vrednost žene. Kot moža jo 
je ustvaril po svoji podobi. Poklicana je, da bi bila usmerjena v odnose, v 
notranje življenje, v pozornost do drugih, v življenje. Veličina žene se 
pokaže, ko prinaša čustvenost, nežnost, požrtvovalnost in skrb za dru-
gega, predvsem pa razumevanje. Te vrednote pomenijo počlovečenje 
naše družbe. Mož in žena, ko bosta umrla, vaju Bog ne bo vprašal, 
koliko časa sta bila v pisarni, v delavnici ali za računalnikom. V resnici 
ob umiranju nihče ne obžaluje, da je bil premalo na traktorju ali za 
štedilnikom; vsak kliče po bližnjih in obžaluje, da se jim ni bolj posvetil. 
Občudovanja vredno je, da se kot žena trudiš za urejenost stanovanja, 
oblek in prehrane, kot mož si lahko ponosen na svoje talente in na vse, 
kar zmoreš – a vajina vrednost ni v tem. Vredni smo toliko, kolikor ljubi-

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.) 
Ponedeljek 13. 03. 2017 

Kristina, mučenka 
Ob 07.00 za žive in + farane (iz dne 12.3.) 
Ob 18.00 za + Stanislava Bučarja (8. dan) 

Torek 14. 03. 2017 

Matilda, kraljica 
Ob 16.00 pogrebna za + Avguštino Ugeršek 

Ob 18.00 za + Marijo, Franca in Vinka Brumeca 

Sreda 15. 03. 2017 

Ludovika de Marillac 
Ob 18.00 za + Štefko Petaci in sorodnike Rorič 

Četrtek 16. 03. 2017 

Hilarij Oglejski, škof 
Ob 18.00 za + za + Karla Kolarja (obl.), Marijo 

in Jožeta 
Petek 17. 03. 2017 

Jožef iz Arimateje 
Ob 18.00 za + Petra Levarta (obl.) 

Sobota 18. 03. 2017 

Liturgično praznovanje 

praznika sv. Jožefa 

Ob 07.00 za + Antona Zajka (obl.) 
Ob 10.00 za + Jerico Magič (obl.) in sorodnike 

3. postna nedelja 

Otroška nedelja 

19. 03. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marjano Župánek (obl.) 



mo. Ljubezen ni samo drža, ampak smisel življenja in način spoznanja. 
Ljubezen podari modrost, ljubezen živi v odnosih in potrpežljivosti. 
Ljubezen oživi vrednote, ki zaradi nje stopijo v ospredje in se zaradi njih 
lahko prav odločamo. Samo v ljubezni lahko za svojega vzamemo sta-
vek pesnika Tagoreja: »Dovoli mi, da se za trenutek usedem k tebi, 
začeto delo bom že kasneje končal.« Ljubezen nam bo povedala, da 
smo dobro izbrali in da nismo neodgovorni ali celo manjvredni, če smo 
za nekaj časa dali opravke na stran. Ob takih izbirah zazvenijo besede 
Svetega pisma: »Izbral si si boljši del, ki ti ne bo odvzet.« (Lk 10,42). 
Ljubezen govori tudi takole: »Boljše je zanemariti cel svet kot drug dru-
gega.« Kako naj v svetu, ki nam neusmiljeno narekuje uspeh, ravnamo 
po ljubezni? Mati Terezija je rekla: »Ne spomnim se, da bi Gospod kdaj 
govoril o uspehu. Govoril je le o zvestobi v ljubezni. Gospod me je pokli-
cal k zvestobi v ljubezni. To je edini uspeh, ki kaj velja.« Svetujem molit-
ve, v katerih se boste Bogu zahvaljevali za življenje in za vse blagoslo-
ve, ki vam jih vsak dan prinaša. Izrekajte besede, v katerih mu boste dali 
vedeti, da se zavedate svojega dostojanstva, ki je njegov dar. Ljubljeni 
Božji otroci smo in noben uspeh ni večji od tega. Bog nas nosi na rokah. 
Pomislimo na to, ko nas bo morda bremenil občutek, da smo ničvredni 
in se bomo želeli dokazati z delom, ki vedno neizprosno terja več in več. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Vrhole:              petek, 12. maja 2017 

Sevec:               petek, 19. maja 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

26.03.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

Dobro je, da smo tukaj… 

 2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

 

12. 03. 2017 – 19. 03. 2017 

Papež Frančišek: Dialog humanizira odnose 
Dialog omogoča, da se med seboj spoznavamo in razumemo potrebe 
drug drugega. Na prvem mestu predstavlja »veliko spoštovanje«, saj 
osebo postavi v držo medsebojne odprtosti, da bi postala dojemljiva za 
najboljše sogovornikove vidike. Poleg tega, dialog je »izraz ljubezni«. 
Četudi ne spregleda razlik, lahko pomaga iskati in deliti z drugimi poti, 
ki vodijo k skupnemu dobremu. Preko dialoga se lahko naučimo videti 
drugega ne kot neko grožnjo, temveč kot Božji dar, ki nas poziva in 
prosi, naj ga prepoznamo. »Pogovor ljudem pomaga, da humanizirajo 
odnose in presežejo nerazumevanja,« je zatrdil Frančišek in dodal, da 
»če bi bilo več dialoga – in to pravega dialoga! – v družinah, v delov-
nem okolju, v politiki bi se lažje rešila mnoga vprašanja! Kadar ni dialo-
ga, nastajajo problemi, nesporazumi in stvari se še bolj razhajajo.« 

A pogoj za pogovor je poslušanje, ki pa žal ni ravno običajno. 
»Poslušati drugega zahteva potrpežljivost in pozornost. Samo kdor zna 
molčati, zna poslušati: poslušati Boga, poslušati brata in sestro, ki pot-
rebujeta pomoč, poslušati prijatelja, družinskega člana …« Bog sam je 
največji zgled poslušanja: ko molimo, nas On posluša, ne da bi kar koli 
prosil in nas celo prehiteva in daje pobudo pri uslišanju naših prošenj 
za pomoč. Sposobnost poslušati, pri čemer naj je zgled Bog, nas spo-
dbuja, da rušimo zidove nerazumevanj, da ustvarjamo mostove komu-
nikacije ter tako presegamo osamitev in zaprtost v lastni mali svet. 
»Dragi prijatelji,« je ob koncu povedal sveti oče, »z dialogom in poslu-
šanjem lahko prispevamo k izgrajevanju boljšega sveta, ga oblikujemo 
kot kraj sprejemanja in spoštovanja, s tem pa se zoperstavljamo ločit-
vam in konfliktom.« Zbrane prostovoljce Telefona prijatelj je še spod-
budil, naj z obnovljenim navdušenjem nadaljujejo svoje dragoceno delo 
za družbo, »da ne bi nihče ostal sam, da se ne bi zdrobile vezi dialoga 
in da ne bi nikoli zmanjkalo poslušanja, ki je najenostavnejši izraz 
dejavne ljubezni do bratov in sester«. Zaprosil je še za molitev zase, 
vse pa izročil varstvu Device Marije, ki je žena tišine in poslušanja.  

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

