
 

1. Iskrena hvala mladincem in mladinkam za branje pasijona, pevcem za 
mogočno petje, otrokom, ki so naredili in prinesli velike »žegne« ali 
butare ter vsem za lepo in dejavno sodelovanje. 

2. Včeraj smo imeli srečanje mladincev Konjiške dekanije in predavanje oz. 
pogovor z nasmejanim dolgolascem, zaporniškim duhovnikom Robertom 
Friškovcem. Zbralo se je okrog 40 mladincev. Iskrena hvala.  

3. Danes začenjamo Veliki teden: praznovanje Jezusove darovanjske 
ljubezni. To je teden hvaležnosti, veselja in upanja. Ne pozabimo, da je 
Velika noč skrivnost, ki jo obhajamo tri dni: začetek je že v četrtek zve-
čer, nato pa: v petek skrivnost Trpečega, v soboto skrivnost Umrlega in 
v nedeljo skrivnost Vstalega. Vse maše in obredi, bodo zvečer ob 19.00 
uri, razen jutri, ko bo maša zjutraj. Še posebej vabljeni otroci vsak dan 
velikonočnega tridnevja k bogoslužju, še posebej na veliki četrtek k maši 
in po maši k blagoslovu kruhkov.  

4. Pri maši na veliki četrtek bo tudi obred umivanja nog, ki 
nas spominja, da je Jezus pri zadnji večerji postavil 
največjo zapoved, zapoved ljubezni, to pa simbolično 

udejanjil z umivanjem nog učencem. Ker je ta zapoved 
obvezujoča za vse, tako za moške kot ženske, bo duho-
vnik – kot je to naročil papež Frančišek, - simbolično umil 
noge dvanajstim predstavnikov zbranega ljudstva. V 
odloku, ki ga je v papeževem imenu izdala kongregacija 

za bogoslužje, piše, da je dal Jezus življenje za odrešitev vsega človeš-
tva in da bi morali skupino sestavljati možje in žene, stari in mladi, zdravi 
in bolni, revni in bogati. Sleherni je poklican k služenju bližnjemu in 
Bogu. 

5. V soboto zvečer bo pri maši sodeloval tudi operni pevec 
Janez Lotrič, ki bo zapel hvalnico velikonočni sveči, sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa. 

6. Danes popoldan ob 15. uri bo od Sv. Neže na Brinjevo goro 
potekal križev pot. Vabljeni, da se nam pridružite.  

7. Iskrena hvala Janku in Marjanu Juhartu za pleskanje, Alojzu Lubeju za 
pretakanje vina, Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave ter 
Dragu, Marku, Klemnu in Simonu Skerbišu za pospravljanje drv. 

8. Kot ste že lahko opazili bo v kratkem končana obnova strehe nad 
župnijskim domom Marijinega varstva. Po navadi darujete za plačilo 
stroškov tisti, ki ste bolj vpeti v župnijsko dogajanje. Zakaj bi tokrat ne 
pokazali svoje pripadnosti župniji tudi tisti, ki si nekoliko težje najdete 
čas za nedeljsko bogoslužje in bi se vsaj tako odzvali na potrebe župni-
je. Lahko darujete tudi na Župnijo Prihova, Prihova 8, Oplotnica, TRR: 
SI56 042230214508103, ali pa prinesete v župnijsko pisarno. Vesel bom 
vsakega najmanjšega daru. Ker je pred nami še veliko delo ureditve 
notranjosti, vrh tega pa še ogromni stroški za popravilo »povža« za 
sekance, se vam iskreno priporočam. V preteklem mesecu ste darovali 
1200,- eur: družina Pučnik Slavka in Karmen, druž. Pušnik, Jožefa Zaj-
ko, Tone in Ljudmila Juhart, Zvone Podvinski, druž. Žužman in druž. 
Polegek. Iskren boglonaj! Hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Človek brez Boga je kakor 
suha zemlja brez dežja. Tak človek ne prinaša nič duhovnega, nič pre-
sežnega in nič Božjega. Kristjan pa ne more biti kristjan, če si ne priza-
deva za življenje z Bogom. Pridite in počastimo Najsvetejše. 

 

 od  8.00 do 09.00 - Dobriška vas in Pobrež 

 od  9.00 do 10.00 - Dobrova 

 od 10.00 do 11.00 - Novo Tepanje in Zg. Grušovje 

 od 11.00 do 12.00 - Raskovec 

 od 12.00 do 13.00 - Prihova  

 od 13.00 do 14.00 - Prepuž in Zg. Grušovje 

 od 14.00 do 15.00 - Sp. Grušovje 

 od 15.00 do 16.00 - Preloge in Sevec 

 od 16.00 do 17.00 - Vinarje in Vrhole 

Na velikonočno nedeljo bo najprej »obred vstajenja«, nato procesija in 
slovesna sveta maša. Pridite in praznujmo skupaj! 

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.) 

Ponedeljek 10. 04. 2017 

Ezekijel, prerok 
Ob 07.00 za + Stanka Mlakarja (obl.) 

Torek 11. 04. 2017 

Stanislav, škof, mučenec 
 

Sreda 12. 04. 2017 

Julij I., papež 

Ob 16.00 pogrebna za +Antonijo Ratej 
Ob 19.00 za + Frančiško Sitar (obl.), Anto-

na in Zvonka 

Veliki četrtek 13. 04. 2017 

Ida, redovnica 
Ob 19.00 za + Marijo Mlakar, obl. Jurekove 

Veliki petek 14. 04. 2017 

Lidvina, devica 
Ob 19.00 – bogoslužje velikega petka 

Velika sobota 15. 04. 2017 

Helena Alzaška, kneginja 
Ob 19.00 za + Franca Koširja (obl.) in 

Mihaela Godina  
VELIKONOČNA NEDELJA 

Otroška nedelja 

16. 04. 2017 

Ob 6.30 procesija; maša za žive in +farane 
Ob 10.00 uri za + Vido Brumec in vse + 

Tajnikarjeve 



 

Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh: 

 09.30 - Raskovec   

 10.00 - Dobriška vas 

 10.30 - Pobrež 

 11.00 - Dobrova 

 11.30 - Novo Tepanje 

 12.00 - Sp. Grušovje:  

Tajnikarjeva kapela 

 12.30 - Sp. Grušovje:  

Kukova kapela 

 13.00 - Pri kapeli pred gostilno Danica 

 14.00 - Sevec 

 14.30 - V cerkvi sv. 

Jošta 

 15.00 - Vrhole 

 15.30 - Prepuž 

 16.00 - Zg. Grušovje 

 16.45 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Raskovec:           petek 16. junij 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

Velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

16.04.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 

Bela nedelja 

Nedelja žena in mater 

23.04.2017 

6.30 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Žan Pem  

2. berilo: Polona Mlakar 

 
Papež Frančišek: Drama današnjega dne je, da so mladi pogosto »škar-
tirani«: nimajo dela, ideala, nimajo možnosti izobraževanja, pogosto 
morajo zbežati. Večkrat so »odpadni material«. A tega ne smemo dopu-
stiti. Pogosto izgubljamo čas, ko se sprašujemo: »Kdo sem jaz?« Rajši 
se vprašaj: »Za koga sem jaz? Za katero osebo sem jaz?« Za koga sem 
jaz in ne kdo sem jaz, to pride kasneje. Potrebna je konkretnost in ta 
konkretnost je poklicanost. Mladi imajo prihodnost pred seboj in življenje. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gos-

podovem imenu… 

 6. postna CVETNA nedelja 

Dekliška nedelja 

09. 04. 2017 – 16. 04. 2017 

Cvetna nedelja: Jezus, ki stopa v božje svetišče v Jeruzalem, je 

kralj miru. Ni jezdil na konju kot tisti, ki so se vojskovali, ampak 

na oslu, ki je žival miru in potrpljenja. Tako se Jezus odpove 

vsakemu nasilju; prihaja, da oznani mir, da uniči bojno orožje, 

sredstva zatiranja in stiske. S tem, da jezdi osla kaže na nov 

način vladanja, to je služenje, čeprav ga to lahko povede na Gol-

goto. In res, kdor se odpove nasilju, tvega, da konča tako kot 

Kristus - zasramovan in ponižan. In blagovest velike noči je ta, 

da Bog ni potrdil tistih, ki jim je 

bil ponižni vladar trn v peti. Bog je 

na strani ponižanega in miroljub-

nega kralja. Njegovo ponižanje ni 

zadnja postaja prečudovitih sanj o 

novem, mirnem in pravičnem 

svetu. To ponižanje se prelije v 

slavo velikonočnega jutra. To jutro 

je Božje potrdilo za to, da je Jezusova pot prava pot. Mesija, ki 

jezdi na oslu in oznanja mir je pravi kralj. Zatiralci miru in pra-

vičnosti ne bodo imeli zadnje besede. Kajti »dragocena je v očeh 

Gospodovih smrt njegovih zvestih« (Ps 116,15). 
Papež Frančišek:  
Cerkev od mladih pričakuje tudi to, da se vrnejo nazaj in se pogovarjajo 
s starimi starši. Ta most, dialog med ostarelimi in mladimi, je nujno 
potreben, kakor pravi tudi prerok Joel. Starčki bodo sanjali in mladi bodo 
prerokovali. Pogovarjati se z ostarelimi je torej naloga, ki jo je papež dal 
mladim, da bi prerokovali in preroštvo naredili konkretno. 

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

