
 

 
1. Iskrena hvala g. Jožetu Brezovniku iz župnij Loče-Sv. Jernej, ki je danes 

obhajal obe sveti maši in pred mašama spovedoval, medtem ko je 
domači župnik prevzel bogoslužja v župniji Čadram/Oplotnica. Tako 
duhovniki spoznavamo druge župnije obenem pa vam omogočimo za 
praznike tujega spovednika. To priložnost tujega spovednika boste imeli 
tudi prihodnjo nedeljo, ko bo pred in med mašama spovedoval nadškof 
dr. Marjan Turnšek. Ne pozabimo na to prepotrebno Božjo milost v 
zakramentu svete spovedi. 

2. Včeraj je bil praznik Gospodovega oznanjenja Mariji in s tem tudi 
materinski dan. Iskrene čestitke vsem materam, tako tistim, ki ste bili in 
ste odprte za življenje, pa tudi vsem tistim, ki ste duhovne matere z 
molitvijo in daritvijo življenja.  

3. Včeraj smo imeli »mavrični dan za otroke«. Bilo jih je 13. Iskrena hvala 
animatorkam: Niki Rupnik, Evi Juhart in Urški Oblonšek. 

4. V torek, 28. 3. 2017, ob  16. uri vas učenci šole Prihova in otroci vrtca 
Prihova vabijo na tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi in moji mami, 
ki bo v večnamenskem prostoru na Prihovi. V pestrem kulturnem pro-
gramu se bodo predstavili učenci podružnične šole Prihova, otroci vrtca 
Prihova in Moški pevski zbor Prihova ter posebni gostje. Vljudno vablje-
ni! Zato v torek ne bo verouka, seveda v sredo pa bo verouk!  

5. Iskrena hvala Simonu Korošcu za frezanje vrta, Martinu in Slavku 
Juhartu za mulčenje »ružja« v vinogradu, Vladu Brdniku, ki je posodil 
mulčara za traktor; hvala Marti Mlakar, Milici Lubej, Marti Pristovnik in 
Minki Pem za vezanje šparonov; Damijanu Tomažiču za puljenje žebljev 
iz lat; Marku in Simonu Skerbišu za žaganje lat in pospravljanje drv; 
Zdravku Lažeti, da je s kamijonom pripeljal nove late in trame; Otu Listu 
za popravilu vrat ter Alfonzu Zajku za prilagoditev koša na traktor s 
čimer smo lažje obrezovali drevje. Iskren boglonaj!   

6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

7. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Ervin Potnik iz Sloven-
skih Konjic in nevesta Janja Jurič iz Slovenske Bistrice. Iskrene čestitke! 
 

Papež Frančišek je poudaril, da kadar se oddaljimo od Boga in postane-

mo gluhi za njegovo Besedo, postanemo nezvesti ali celo »ateistični 

katoličani«. In ko neko ljudstvo, skupnost, recimo tudi neka krščanska 

skupnost, župnija, škofija, zapre ušesa in postane gluha za Gospodovo 

Besedo, išče druge glasove, druge gospode in konča z maliki, maliki, ki 

jih nudijo svet, posvetnost, družba. Od živega Boga pa se oddalji.« 

Gorje ljudstvu, ki pozabi na čudenje prvega srečanja z Jezusom. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prepuž:             petek, 26. maja 2017 

Vinarje:              petek 2. junija  2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

5. postna, tiha nedelja 

Nedelja mož in fantov 

02.04.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Polona Mlakar 

6. postna, cvetna ned. 

Dekliška nedelja 

09.04.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Petra Jug  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

26. 03. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca  Gumzeja (obl.) 

Ponedeljek 27. 03. 2017 

Peregrin, redovnik 
Ob 7.00 za + Bronislavo Pliberšek (1337) 

Torek 28. 03. 2017 

Proterij, škof 
------------------------------- 

Sreda 29. 03. 2017 

Bertold, redovni ust. 
Ob 18.00 v zahvalo 

Četrtek 30. 03. 2017 

Janez Klimak, opat 
Ob 18.00 za + Alojza in Barbaro Kočnik 

Petek 31. 03. 2017 

Benjamin, diakon 
Ob 17.30 križev pot 
Ob 18.00 za + Stanislava Bučarja (1359) 

Sobota 01. 04. 2017 

Tomaž Tolentinski 

Ob 07.00 za + Moniko Lubej (obl.), Andreja in 
sorodnike 

Ob 16.45 za srečen zakon Potnik - Jurič 

5. postna, TIHA nedelja 

Nedelja mož in fantov 

02. 04. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jakoba (obl.) in Marijo 

Rajh ter starše Kóvač 
Ob 15.00 uri v zahvalo za 50 let življenja 



ZAKON, KI JE RAZPADEL 
 
Na nekem ljudskem misijonu so razporočeni spregovorili o svojem živ-
ljenju. Povedali so osebne zgodbe, polne trpljenja. Ko se srečujemo z 
razporočenimi, ne imejmo pred očmi, da so grešniki, ampak ljudje, ki 
so šli skozi veliko kalvarijo. Žena, ki jo je mož čez noč zapustil je rekla: 
»Bivši partner mi ni vzel samo dvajsetih let skupnega življenja, s seboj 
je odnesel tudi vso najino intimo. Oropal me je prijateljev, kar pa je 
najhuje, nikomur več ne morem zaupati !« 
Kaj se jima je zgodilo? Zakaj sta šla narazen, kljub temu da sta vsaj na 
začetku želela rešiti zakon? Lahko samo ugibamo. Včasih ločitvi 
botrujejo nezrelost, sebičnost, nereševanje konfliktov, izguba intime in 
duhovna nepismenost, zelo pogosto pa sta krivca hitrost življenja, ki 
poplitvi človeka, in dejstvo, da se partnerja za odnos nista trudila. Ne 
namerno. Mislila sta, da je bilo s poroko vse narejeno, a sta sčasoma 
izgubila že pridobljeno varnost in zaupanje. Dober zakon se ne zgodi, 
ampak ga je treba narediti. Vsak dan sproti. 
Kako naj Cerkev sprejema ločene? O tem nas pouči evangeljski odlo-
mek: »Tisti , ki me je ozdravil, mi je rekel: 'Vzemi svojo posteljo in 
hôdi!'« Vprašali so ga: »Kdo je tisti človek, ki ti je rekel: 'Vzemi jo in 
hôdi!'« Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti; Jezus se je namreč umaknil, 
ker je bila tam množica. Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu 
rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!« 
(Jn 5,9–14) Jezus ga je najprej ozdravil, šele kasneje »ga je vzel v 
roke« in mu rekel: »Ne greši več!« 
Včasih se kdo izpove in potoži: »Cerkev me ne mara. Sem ločen.« 
Nikakor ni prav, da rečemo, da Cerkev kogarkoli zavrača. Nekateri 
ločenci imajo povsem napačno prepričanje, da so izobčeni 
iz Cerkve. Nikakor ni tako. Čeprav ne morejo prejemati zakramentov, 
so dobrodošli pri sveti maši in drugih župnijskih aktivnostih. V zvezi z 
razporočenimi se je treba držati cerkvenih določil, vendar 
jih je hkrati treba spodbujati, da ne smejo nikoli zavreči Gospoda, ker 
tudi on nikogar ne zavrže. 
Eden od izpitov ljubezni za Cerkev je zgled, kako ravnati s tistimi, ki 
trpijo in so najbolj ranljivi. Ločenim svetuje obiskovanje skupine za raz-
poročene, pogum, da v Cerkvi poiščejo svoj prostor, in predvsem glo-
boko vero, prepojeno z molitvijo, saj tudi zanje velja: »Tvoja vera te je 
ozdravila!« (Mt 9,22) 

   (Gl. http://www.karitas.si/wp-content/uploads/2017/02/postna-
brosura-2017.pdf) 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 4. postna nedelja 

Nedelja veselja (LAETARE) 

Nedelja žena in mater 
 

26. 03. 2017 – 02. 04. 2017 

Papež Frančišek je v Milanu poudaril, kako pomembno je spomniti 
se, da smo člani Božjega ljudstva. To je ljudstvo, ki je sestavljeno iz 
mnogih obrazov, zgodb, izvorov, je večkulturno in večetnično ljudst-
vo. »To je eno od naših bogastev.« Je ljudstvo, ki je poklicano gosti-
ti te, ki so različni, jih vključevati s spoštovanjem in ustvarjalnostjo in 
praznovati novost, ki prihaja od drugih; je ljudstvo, ki ga ni strah 
objeti meje; je ljudstvo, ki ga ni strah sprejemati tistega, ki to potre-
buje, kajti ve, da je tam navzoč njegov Gospod. 
Angelov zadnji odgovor Mariji je: »Bogu ni nič nemogoče.« Ko mis-
limo, da je vse odvisno 
samo od nas, ostajamo 
ujetniki naših spo-
sobnosti, moči in kratko-
vidnih obzorij. Ko pa si 
pustimo pomagati, sveto-
vati, ko se odpremo za 
milost, se zdi, da nemo-
goče začne postajati re-
alnost. In to ve ta dežela, 
ki je skozi zgodovino dala 
mnogo karizem, misijonarjev, bogastva za življenje Cerkev. »Mnogi 
obrazi, ki so premagali nerodoviten in rušilen pesimizem, so se od-
prli za Božjo iniciativo in postali znamenje, kako zelo rodovitna je 
lahko nega zemlje, ki ne ostane zaprta v lastne ideje, omejitve in 
sposobnosti, ampak se odpre za druge.« 
Kakor včeraj, Bog še vedno išče zaveznike, išče moške in ženske, 
ki so zmožni verovati, spominjati se, čutiti se del ljudstva, da bi 
sodelovali s kreativnostjo Duha. Bog še naprej hodi po naših mest-
nih četrtih in naših ulicah, prerine se v vsak prostor in išče srca, ki 
so zmožna poslušati njegovo vabilo in iz njega narediti nekaj lepega 
tukaj in zdaj. 

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

