
 

1. Iskrena hvala nadškofu dr. Marjanu Turnšku, da je danes med obema 
mašama spovedoval. Iskren boglonaj!  

2. V četrtek in petek bomo imeli celodnevno češčenje svetega Rešnjega 
telesa in krvi. Zato bodo maše zjutraj ob 7. uri, ob 10. uri in zvečer ob 
18.00 uri. V četrtek bo eno uro pred večerno mašo spovedoval p. Milan 
Holc in nato vodil somaševanje, v petek pa domačin g. Andrej Lažeta. 
Pridite in se Bogu zahvalimo za največji dar, dar evharistije in ga kot 
občestvo počastimo, mu izročimo naše molitve in prošnje drug za dru-

gega. Ker smo v letu pogostejšega obiskovanja delavniških maš še 
posebej prosim, da spodbudite otroke, da naj pridejo k večernim mašam. 

3. Ker je v četrtek in petek celodnevno češčenje bom tokrat obiskal bolnike 
že v sredo. Hvala za razumevanje! 

4. Prispele so oljčne vejice, ki si jih lahko vzamete s seboj ter jih dodate k 
vašemu 'žegnu' ali presmecu za prihodnjo nedeljo. Dar za vejice gre za 
gradnjo salezijanskega duhovnega mladinskega centra v Celju. Hvala! 

5. Prihodnjo soboto bo vodil večerno mašo g. Robert Friškovec, pri kateri 
nam bo predstavil poslanstvo, ki ga opravlja v slovenskih zaporih. Vsi 
lepo vabljeni k sveti maši. Po maši, to je ob 19.00 uri pa bo imel srečanje 
z mladinci Konjiške dekanije. Vabljeni! 

6. Obnova strehe nad večnamensko dvorano oz. Župnijskim domom 
Marijinega varstva poteka več ali manj po predvidenem načrtu. Nekoliko 
se je upočasnila, ker smo ugotovili pri nadstrešku, da je že zamakalo in 
smo morali zamenjati late in na novo pokriti nadstrešek. In ker je bilo 
treba pred pokrivanjem strehe nad dvorano še podzidati trame, se je s 
pokrivanjem strehe nekoliko zavleklo. Upamo, da bo v prihodnjem tednu 
streha že pokrita. Ker bodo stroški veliko večji, kot je bilo predvideno, se 
vam iskreno priporočam za vsak vaš dar in vas prosim za razumevanje! 

7. Iskrena hvala za pomoč pri obnovi Župnijskega doma Marijinega 
varstva: Davorju Mlakarju, Alojzu Lubeju, Slavku Juhartu, malarjema 
Janku in Marjanu Juhartu, Alfonzu Zajku, Damijanu Tomažiču; mladini, 
da so pospravili shrambo za oratorij; hvala za čiščenje in krašenje cer-
kve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

8. V soboto, 8. 4. 2017 ob od 8.00 ure dalje na prireditvenem prostoru pred 
občino Oplotnica »velikonočni sejem.« Na stojnicah boste lahko kupili 
kmečke dobrote, sveže butare, jedilni in semenski krompir, sadike sadja, 
vinske trte, domače mesene izdelke itd. Vabljeni! 
 

Staršem svetujem Kristusovo pedagogiko. Ko bo otrok težak, recita: 
»Ta jarem je prijeten in to breme je lahko.« Kadar se vama bo zdel 
izgubljen, se spomnita Jezusovih besed: »Prišel sem k izgubljenim 
ovcam …« Kadar se vama bo zdel počasen za dojemanje, se spom-
nita stavka: »Prišel sem k nevednim …« Kadar bo ranjen, recita: 
»Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni!« Kadar ga bo kaj 
polomil, ga vzemita v roke, a vendar odslovita s tihim blagoslovom: 
»Ti si najin ljubljeni otrok, nad katerim imava veselje!« Ko bo z otro-
kom najtežje, morda zaradi njegove trme ali uporništva v puberteti, ko 
vas bo žalil in se vama bo zdelo vse vzgojno prizadevanje kot bob ob 
steno, se spomnita: ko bosta v nebesih, kakor upamo, in vajini otroci 
z vama, vama bodo vso večnost hvaležni, da sta jim dala življenje in 
vrednote, med njimi najpomembnejšo vrednoto, to je vero! 

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 

Ponedeljek 03. 04. 2017 

Rihard, škof 
Ob 7.00 za + Ludvika Zorka 

Torek 04. 04. 2017 

Izidor Seviljski, škof 
------------------------------- 

Sreda 05. 04. 2017 

Vincencij Ferrer, duhovnik 
Obisk bolnikov 
Ob 18.00 + Štefko Petaci in sorodnike Rorič 

Četrtek 6. 04. 2017 

I. dan češčenja SRT 
Irenej iz Srema 

 

Ob 7.00 uri za vse + iz družine Rebernak  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 za + Marijo (obl.) in Franca Flisa 

(Erjavčevi) 

Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 18.00 uri za + Alojzijo, Franca, Zdenka 

in Maksimilijana Breznika 

Ob 18.00 uri za + Alojzijo Brdnik (1273) 

Petek, 7. 04. 2015 

II. dan češčenja SRT 
 

Ob 7.00 uri za + Franca Flisa (obl.) in Vido 

(Mežnarjevi)  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  v čast Božji Materi in sv. Leo-

poldu Mandiču  
Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 18.00 uri za +starše Majerič, Vinka, 

Franca in Marijo 

Ob 18.00 uri za zdravje žpk. Ivana Krajnca 

Sobota 08. 04. 2017 

Maksim in Timotej 

Ob 07.00 po namenu darovalca 
Ob 18.00 za + Marijo (Miro) Pučnik (1288) 
Ob 18.00 za + Alojzijo Lubej (1245) 

6. postna, cvetna nedelja 

Dekliška nedelja 

09. 04. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja, (obl.) 
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Že zato se splača potruditi in ne obležati pod križem na križevem 
potu vzgoje (Gl. http://www.karitas.si/wp-
content/uploads/2017/02/postna-brosura-2017.pdf). 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prihova:                petek 9. junij 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

Velika noč 

Otroška nedelja 

16.04.2017 

6.30 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 
 

»Kdor hoče moliti tako, da posnema Kristusovo molitev, mora povz-
digniti oči duše tako, da jih odvrne od resničnosti tu spodaj, od 
spominov, od tukajšnjih sodb, in se obrniti v molitvi na Boga z veli-
kimi in nebeškimi besedami.« (Origen) 
 

Misel Benedikta XVI. 

»Samo dve nedelji sta do velike noči. Vsa svetopisemska bese-
dila današnje nedelje že govorijo o vstajenju. Ne še o Jezuso-
vem vstajenju, ki bo kot nekaj popolnoma novega, temveč o 
našem vstajenju, po katerem mi hrepenimo ter nam ga je ravno 
Jezus podaril s tem, ko je vstal od mrtvih. Dejansko je za nas 
smrt kot zid, ki nam onemogoča videti čez. Vendar pa se naše 
srce steguje onkraj tega zidu. Čeprav ne moremo vedeti za to, 
kar je onkraj pa lahko o tem razmišljamo, si predstavljamo ter 
tako s simboli izrazimo našo željo po večnosti. 
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

5. postna TIHA nedelja 

Nedelja mož in fantov 

»Jaz sem vstajenje in življen-

je. Veruješ v to?« (Jn 11,25-26) 

02. 04. 2017 – 09. 04. 2017 

KRIŽEV POT VZGOJE 
Danes gredo otroci po svoje, avtoriteta ne zaleže, starši svojih otrok ne 
poznajo, prevzel jih je virtualni svet. Druga tegoba je razvajenost, ki 
prinaša različne posledice: otroci se ne naučijo delati, hočejo dobiti le 
najboljše, ne naučijo se odgovornosti. Razvajeni otroci skozi otroštvo 
naberejo veliko znanja, ne znajo pa ga uporabiti niti v življenju niti na 
delovnem mestu. 
Kazen za razvajanje je neizogibna: kaznovani so tako razvajenci kot 
starši, ki razvajajo. Starši so kaznovani s tem, da morajo vse življenje 
reševati težave svojih otrok. Otroci ne bodo sledili staršem, če nimajo 
nobenih meja, če imajo vsega na pretek, če se jim za nobeno stvar ni 
treba potruditi, če jih starši zavijajo v vato in govorijo: »Naj jim bo lep-
še, kot je bilo nam!« 
Otroke vzgajati v ljubezni ne pomeni vzgajati jih naivno. Današnji čas 
še posebej terja močne osebnosti. Kako bodo postali ljudje s trdno 
hrbtenico in ne bodo klonili ob prvi prepreki? Najprej potrebujejo vred-
note. Teh jih ne moremo naučiti, vrednote otroci posnemajo. Vse, kar 
se dogaja med očetom in mamo, vsrkavajo vase kot vzor in model za 
svojo odraslost. Dober je nasvet, ki pravi: »Če hoče oče dobro vzgoji-
ti svojega otroka, naj ima rad njegovo mamo, in če hoče mama 
dobro vzgojiti svojega otroka, naj ima rada njegovega očeta.« V 
tem odnosu otroci prepoznavajo vrednote, vanje verjamejo in jih skuša-
jo doseči. Z zahtevnostjo jim pomagamo, da si pridobijo delovne nava-
de, ki niso potrebne samo za preživetje, ampak tudi za izgradnjo lepih 
človeških odnosov. Imeti osrečujoče naklonjene odnose z ljudmi – za 
to sta potrebna trud in napor. Otrok ni igrača, ampak košček večnosti v 
naročju staršev, zato zasluži vso njihovo pozornost in zavzetost. 
Nasvet: »Vsak dan se pol ure pogovarjajte z otrokom in ne nujno o 
težavah. Otrok naj začuti, da je za vas dragocen.«  

Posvečen čas v vzgoji dela čudeže. (Gl. http://www.karitas.si/wp-
content/uploads/2017/02/postna-brosura-2017.pdf). 
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