
 

1. Danes ob 9.35 vabljeni k poslušanju oddaje Sledi na TV SLO 2 ob 9.35 
o pomenu cerkvene glasbe. Sodelujejo naši pevci, organist, en prof. iz 
Ljubljane ter domači župnik. 

2. Iskrena hvala pekarni Strnad, ki nam je podarila kruhke za veliki četrtek, 
Alojzu Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od kapele do kapele, 
vsem vam pa za darove, ki ste jih ob tej priložnosti darovalili za cerkev. 

3. Naslednjo nedeljo, 23.4., bo po 10. sv. maši zadnje srečanje za Slom-
škovo bralno priznanje. Vabljeni tisti, ki želite pripovedovati prebrane 
knjige ali jih vrniti. 

4. Iskrena hvala za okrasitev in čiščenje cerkve, ministrantom, bralcem, 
mežnarju, mladincem, organistoma in organistki, pevcem, izrednim 
delivcem obhajila in vsem za dejavno sodelovanje. Iskrena hvala tudi 
vsem, ki ste vodili molitev pred Najsvetejšim v Božjem grobu in vsem, ki 
ste prišli počastit Najsvetejše.  

5. Iskren boglonaj vsem, ki ste nam pomagali pri obnovi dvorane: Janku in 
Marjanu Juhartu, Tonetu Leskovarju, Davorju Mlakarju, Alojzu Lubeju, 
Silvu Pišoteku ter Dragu, Simonu, Marku in Klemnu Skerbišu, Slavku in 
Martinu Juhartu;hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 

6. Ekokoordinatorica OŠ Prihova ga. Patricija Premzl nas obvešča, da 
bodo v prihodnjih dneh na šoli Prihova izvedli zbiralno akcijo odpadnega 
papirja in kartona. Kontejner že stoji pred šolo. Zbiralna akcija bo pote-
kala od 10.4. do 19.4. 2017, to je do prihodnje srede. 

7. KUD zbor Marije Zavetnice na Prihovi vabi na koncert » Jodoci cultura« - 
»Joštova kultura« v soboto, 13. maja 2017, ob 16. uri.  Nastopajoči: Zbori Marije 
Zavetnice na Prihovi; MCPZ  sv. Lenarta iz Nove Cerkve. Vabljeni! 
 

Velikonočno voščilo mariborskega nadškofa metropo-
lita msgr. Alojzija Cvikla 

»Veselo veliko noč!« Tako se pozdravljamo za velikonočni 
praznik. Vzhodni kristjani pa se pozdravljajo: »Gospod je 
vstal!« in drugi odgovarja: »Zares je vstal«. Tako na vzho-
du, kot na zahodu, si lahko postavimo vprašanje, zakaj še vedno, po več kot 
2000 letih, tako slovesno obhajamo ta praznik? Vedno znova odkrivamo 
Jezusovo Vstajenje, ki je prehod iz smrti v življenje. Ta prehod ni samo nek 
zgodovinski dogodek, ampak je začetek nečesa novega, kar se nikoli ne bo 
končalo. Velika noč je prepoznavanje in praznovanje Jezusovega zmagosla-
vja nad smrtjo. Kdor vanj veruje postaja soudeležen te zmage. To se dogaja 
že tu na zemlji. Vsakemu, ki njega sprejme za pot svojega življenja omogo-
ča, da iz duhovne smrti vstane v novo lepše, polnejše in človeka vredno 
življenje. To je življenje nad katerim smrt nima več moči. 
Velika noč daje smisel našemu življenju, kot pravi apostol Pavel:: »Če smo z 
njim umrli, bomo z njim tudi živeli (2Tim 2, 11)! Tako je velika noč edina, ki 
nam lahko osvetli tudi težke trenutke življenja, ko se srečamo s trpljenjem 
in smrtjo. Tudi v teh trenutkih k nam prihaja vstali Gospod z velikonočnim 
pozdravom: »Mir vam bodi!« 
Dragi verniki in vsi ljudje dobe volje, želim vam lepe in doživete praznike, 
naj se tudi v vaših srcih utrdi vera, da je »Kristus, naše veselje, vstal in 
živi!« Naj ta novica vaša srca napolni z veseljem in upanjem! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobrova:             petek 23. junij 2017 
 

VELIKONOČNA NEDELJA 

JEZUSOVEGA VSTAJENJA 

Otroška nedelja 

16. 04. 2017 

Ob 6.30 uri obred Gospodovega vstajenja, 

nato procesija in slovesna sv. maša za vse 

žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za +Vido Brumec in vse + Taj-

nikarjeve 
Velikonočni Ponedeljek 

Robert, opat  

17. 04. 2017 

Ob 7.00 za + starše Kokol (obl.) 

Ob 10.00 za + Avguštino  Ugeršek (1376) 

Torek 18. 04. 2017 

Evzebij, škof 
Ob 19.00 za + Antonijo Ratej (8. dan) 

Sreda 19. 04. 2017 

Leon IX., papež 

Ob 7.00  za +Antona Uršiča (obl.), Marijo in 
sorodnike 

Ob 19.00 za + Marijo Kolar (obl.), Karla in 
Jožeta 

Četrtek 20. 04. 2017 

Teotim (Teo), škof 
Ob 19.00 za + Jožefo Muc (obl.), Karla in 

sorodnike 
Petek 21. 04. 2017 

Anzelm, škof 
Ob 7.00 za +Branka Oblonška in starše 
Ob 19.00 za + Stanislava Bučarja (1360) 

Sobota 22. 04. 2017 

Hugo, škof 
Ob 07.00 za + Franca (obl.), Terezijo in Frido 

Vivod 

BELA NEDELJA 

Nedelja žena in mater 

23. 04. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Julijano in Branka 

Juharta 



Razpored bralcev Božje Besede 
Velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

16.04.2017 

6.30 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 

Bela nedelja 

Nedelja žena in mater 

23.04.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Žan Pem  

2. berilo: Polona Mlakar 

3. velikonočna nedelja 

30.04.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

 
Počasi dokončujemo streho nad Župnijskim domom Marijinega varstva. 
Obenem bi želeli podzidati ostrešje in narediti najnujnejša dela v notran-
josti. Vsem, ki ste po svojih močeh že darovali iskren boglonaj, vsem 
ostalim pa prošnja najprej za razumevanje. Kdor ne želi prispevati za 
naše skupne projekte, pa tudi kdor ne more, nič za to, naj ostane v skrbi 
zase in naj bo srečen. Kdor pa je vendarle v takšni situaciji, da lahko 
pomaga in vidi, da je obnova nekdanjega gospodarskega poslopja, ki bo 
namenjeno pastoralni dejavnosti, nekaj nujno potrebnega za naše pasto-
ralno delo, pa ga bomo zelo veseli za vsak še tako majhen dar. Ničesar 
ne delate za župnika. Vse bo ostalo vam. Samo, če pomislim koliko 
stvari ste naredili v času žpk. Franca Brgleza, odšel je in ničesar ni vzel 
s seboj. Vse je ostalo tukaj in naša dolžnost je, da smo mu hvaležni za 
vse kar je organiziral in naredil. Bog nam daj še tako lepih zgledov deja-
vnih duhovnikov in vernikov!   

 

Blagoslov-

ljeno 

Veliko 

noč! 

Naj vas 

Vstali 

opogumi 

za vse 

plemenito, 

sveto in 

Božje! 

Aleluja! 
 
 

           Prihovški otroci na cvetno nedeljo 2017 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

NEDELJA GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

Otroška nedelja 

ALELUJA! KRISTUS JE VSTAL, VSTANIMO TUDI MI! 

16. 04. 2017 – 23. 04. 2017 

Papež Frančišek: »Peter je tekel h grobu« (Lk 24,12). Kakšne misli bi 
lahko vznemirjale Petrovo dušo in srce med tem tekom? Evangelij nam 
pravi, da enajsteri, med katerimi je bil tudi Peter, niso verjeli pričevanju 
žena, njihovemu velikonočnemu sporočilu. Še več, »te besede so se 
jim zdele blebetanje«. V Petrovem srcu pa je bil vendarle dvom, ki ga 
je spremljalo nemalo negativnih misli: žalost ob smrti ljubljenega Učitel-
ja in razočaranje, ker ga je trikrat zatajil med njegovim pasijonom. 
Tu pa je še podrobnost, ki kaže na prelom: Ko je Peter slišal žene in 
jim ni verjel, je kljub temu vstal. Ni obsedel ves zamišljen, ni ostal zaprt 
v hiši kot ostali. Ni se dal ujeti v mračno ozračje tistih dni niti se ni dal 
zanesti svojim dvomom; ni se pustil posrkati očitkom, strahu, klepetan-
ju brez konca, ki ne služi ničemur. Iskal je Jezusa, ne sebe. Več mu je 
bilo do poti srečanja in zaupanja ter je tak, kakršen je bil, vstal in tekel 
h grobu, od koder se je potem vrnil poln začudenja. To je začetek Pet-
rovega »vstajenja«, vstajenja njegovega srca. Ne da bi se prepustil 
žalosti in temi, se je odprl za glas upanja: pustil je, da mu Božja luč 
vstopi v srce in je ni zadušil. 
Tudi žene, ki so šle zgodaj zjutraj ven, da bi opravile dejanje usmiljen-
ja, da bi nesle dišav h grobu, so doživele isto izkustvo. »Prestrašile so 
se in povesile obraz k tlom,« pretresle pa so jih besede angelov: »Kaj 
iščete živega med mrtvimi?« 
Tudi mi ne moremo – kakor Peter in žene – najti življenja, če ostajamo 
žalostni in brez upanja, če ostajamo ujeti sami vase. Toda odprimo 
Gospodu svoje zapečatene grobove – vsak od nas jih pozna –, da 
vstopi Jezus in da življenje; prinesimo mu kamenje zamer in skale pre-
teklosti, težke gmote slabosti in padcev. On hoče priti in nas prijeti za 
roko, da nas potegne iz stiske. To pa je prvi kamen, ki ga je treba 
odvaliti: pomanjkanje upanja, ki nas zapira same vase. Naj nas Gos-
pod osvobodi iz te strašne pasti, da ne bomo kristjani brez upanja, ki 
živijo, kakor da bi Gospod ne bil vstal in bi bile v središču našega živ-
ljenja samo naše težave. 
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