
 

1. V ponedeljek ob 19.00 uri gremo na župnijsko romanje v Rim. Obljub-
ljamo vam, da se vas bomo spominjali in molili za vas na grobovih apos-
tolov. Srečali se bomo tudi s papežem Frančiškom. Vrnili se bomo v 
četrtek v poznih ali še bolje v petek v zgodnjih jutranjih urah.  

2. V četrtek po večerni maši so me ključarji presenetili s čestitko za rojstni 
dan in mi izročili dar, ki bo dragocen pri naši skupni skrbi za obnovo 
Župnijskega doma Marijinega varstva. Iskren boglonaj za čestitko in za 
dar! 

3. V soboto 29.4. mavrični dan odpade, saj gredo mladinci na priprave za 

oratorij. Mavrični dan bo zato tokrat združen z majskim mavričnim dnem 

in bo tako 6.5. ob 9. uri kot po navadi. 

4. V preteklem mesecu ste darovali 1620,- za obnovo ostrešja in ureditev 

župnijskega doma Marijinega varstva. Iskren boglonaj: Janji Pliberšek, 

Mariji Pučnik, Kristini Strnad, Alojzu Pučniku, druž. Janeza in Branke 

Pučnik, družini Lažeta, Katici Voraček, Dejanu in Mateji Rihtar, družini 

Pliberšek – Samec, Elizabeti Marolt in Ivanu Vivod ter nekaterim neime-

novanim. Bog povrni za vašo dobroto! 

5. Iskrena hvala pa tudi vsem, ki ste nam fizično pomagali pri obnovah: 

Alfonzu Zajku, Silvu Pišoteku, Slavku Juhartu, Milanu Trdinu, Tonetu 

Leskovarju, Alojzu in Stanetu Pučniku, Alojzu Lubeju, Martinu Juhartu, 

Simonu Korošcu, Marku in Simonu Skerbišu ter Vladu Brdniku za mul-

čara. Iskren boglonaj! 

6. Slovenska Karitas trka na naša srca z geslom: Pomagajmo preživeti 

družinam in posameznikom, ki so v stiski zaradi neredne zaposlitve in 

brezposelnosti v Sloveniji. V zvonici si vzemite položnice ali oddajte 

svoj dar v nabiralnik za Karitas in tako po svojih močeh pomagajte lju-

dem v stiski. Karitas je v lanskem letu z materialno pomočjo po vsej 

Sloveniji pomagala 96.270 osebam, prostovoljci pa so ogroženim gospo-

dinjstvom razdelili 3.668 ton hrane. 
7. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 

vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Vzgajati je »izraz Božje dobrote in usmiljenja,« je zapisal papež ter tako 
poudaril pomen vzgoje otrok. »Vzgoja je za otroka to, kar je obdelovanje 
za zemljo. Naj bo prst še tako dobra, brez oranja ne rodi drugega kakor 
bodičevje in plevel.« Dolžnost vzgojitelja je po besedah papeža 
Frančiška »stalna predanost, ki zahteva darovanje«. Vzgoja je prav tako 
»vprašanje srca in to jo dela drugačno in vzvišeno«. 

 

Umrli v marcu in aprilu 2017 
8.3.- Avguština Ugeršek (Prepuž) 
7.4.- Antonija Ratej (Prihova) 

 
V Gospodu bomo vstali, 
in se z vami vnovič radovali. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobriška vas:    petek, 30. junij 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

4. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

07.05.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 

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 
Ponedeljek 24. 04. 2017 

Marija Kleopova 
Ob 07.00 za +Slavka Lipuša (obl.) in starše 

Torek 25. 04. 2017 

Marko, evangelist 
------------------------------- 

Sreda 26. 04. 2017 

Marija, Mati dobrega sveta 
------------------------------- 

Četrtek 27. 04. 2017 

Dan upora proti okupatorju 
------------------------------- 

Petek 28. 04. 2017 

Peter Chanel, duhovnik 
Ob 19.00 za + Franca Kotnika (obl.) in starše 

Podgrajšek 
Sobota 29. 04. 2017 

Katarina Sienska, devica 
Ob 07.00 za + Antona Zajka 

3. velikonočna nedelja 

30. 04. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +V zahvalo in spomin ob 

60-letnici Štefke in Janka Petaci-ja  



 
Svetnik tedna – sveti Marko 

V Jeruzalemu je bila Markova hiša nekaj posebnega. Tam so se sre-
čevali vsi apostoli. Navadno so se kaj dogovarjali in dobili od Jezusa 
nadaljnja naročila. Markova mati jih je vedno oskrbela s hrano in pija-
čo. V tej hiši je Jezus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo s svojimi 
učenci. Po Jezusovi smrti na križu je Marko najprej odšel z apostolom 
Pavlom na njegovo misijonsko potovanje v Malo Azijo, v današnjo Tur-
čijo. Marko se je od Pavla veliko naučil. Pavel je bil zelo energičen člo-
vek; njegov zgled močne vere je mnogo ljudi pridobil za krščansko 
vero. V nasprotju od temperamentnega Pavla je bil  Marko zelo miren 

in tih človek; in imel je drugačno idejo, 
kako bi ljudi pridobil za Kristusa. Nekoč sta 
se sporekla in se ločila. Marko je šel iskat 
Petra, ki ga je zelo cenil – sprejemal ga je 
kot lastnega očeta. Peter je Marka pogosto 
imenoval “moj sin”. Ko je Marko odkril, da 
je Peter odšel v Rim, se je tudi sam napotil 
tja, saj se je na vsak način hotel srečati z 
njim. Ko sta bila skupaj, je Peter Marku 
pripovedoval vse, kar je vedel o Jezusu. 
Marko je skrbno zapisoval vsako besedo. 
Vse se mu je zdelo zelo napeto in želel je, 
da tudi drugi to izvedo. Tako je nastal Mar-

kov evangelij. Ko so Petra umorili, se je Marko umaknil v Egipt. Tam je 
oznanjal evangelij in imel velike uspehe. To pa je razjezilo tiste, ki so 
krščanstvo zavračali. Kot oznanjevalec evangelija je umrl mučeniške 
smrti; ko je nekega dne pri oltarju zbrano molil, so ga nasprotniki 
napadli, zvezali z vrvjo in ga toliko časa vlačili po mestnih ulicah, da je 
umrl. Po tem dogodku se je še večja množica ljudi odločila za krščan-
sko vero. Markov evangelij je po obsegu najkrajši, pa nastanku pa 
najstarejši. Marko je Jezusa upodabljal kot mogočnega bojevnika, ki je 
delal čudeže – popolno mešanico božje moči in usmiljenja. V prvem 
delu svojega evangelija je Jezusa prikazal kot učinkovito božjo osebo 
dejanj, ki je delala čudeže in izganjala demone. V drugi polovici je pri-
povedoval o tem, kako so Jezusa napadli, zapustili. Kot evangelista sv. 
Marka upodabljajo z levom ob nogah. Verni Slovenci Marka častimo 
kot priprošnjika zoper strelo in točo. 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

BELA NEDELJA 

 NED. BOŽJEGA USMILJENJA 

Nedelja žena in mater 

 

23. 04. 2017 – 30. 04. 2017 

Papež Frančišek: 
Možje in žene vstajenja bomo: če bomo sredi težav, ki jih je veli-
ko in mučijo svet; posvetnosti, ki oddaljuje od Boga, znali izražati 
geste solidarnosti in sprejemanja, pospeševali povsod navzočo 
željo po miru ter hrepeneli po ne propadlem okolju. Gre za 
splošna in človeška znamenja, ki pa lahko s podporo in spodbu-
do vere v Vstalega Gospoda, dobijo večjo učinkovitost, kot smo 
jo sami sposobni. To je zato, ker je Kristus živ in delujoč v zgo-
dovini po svojem Svetem Duhu: saj ozdravi našo bedo, doseže 
vsako človeško srce in 
ponovno da upanje 
vsakemu, ki je zatrt in trpi. 
Devica Marija, tiha priča 
smrti in vstajenja svojega 
sina Jezusa, naj nam 
pomaga, da bomo vedno 
prepoznavali vstalega Kris-
tusa med dogajanji tega 
sveta, da ne bo nihče, ki 
trpi ali je v težavah, ostal 
žrtev pesimizma, poraza, 
obupa, temveč, da bodo v nas našli številni bratje in sestre, ki 
trpijo, podporo in tolažbo. Naša Mati naj nam pomaga, da bomo 
trdno verovali v Jezusovo vstajenje: Jezus je vstal, je živ tu med 
nami in to je čudovita skrivnost zveličanja. Verujmo v njegovo 
sposobnost, da lahko preobrazi tudi naša srca in naše življenje. 
Na poseben način pa naj Marija posreduje za tiste krščanske 
skupnosti, ki so danes po številnih delih sveta poklicane k težje-
mu in pogumnejšemu pričevanju. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 


