
 

1. V preteklem tednu smo poromali v večno mesto Rim. Že prvi dan smo 
imeli mašo v cerkvi sv. Petra, zadnji dan pa v Kalistovih katakombah. 
Povsod smo molili tudi za vas in vaše domače.  

2. Kot po navadi začenjamo šmarnično pobožnost 3. maja. Tako otroci kot 
odrasli ste vabljeni k večernemu bogoslužju. Zaradi nepredvidenih obve-
znosti prihodnji četrtek ne bo maše zvečer, ampak zjutraj. Hvala za 
razumevanje. 

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Valentino Polanec, rkt., 
samski (iz Vrhol), in nevesta Katja Kovše, rkt., samska (iz Vrhol). Poroka 
bo v župniji sv. Kunigunde na Pohorju. 

4. Prav tako pa želita zakrament sv. zakona prejeti: ženin Denis Gumzej, 
rkt., samski (iz Prihove) in nevesta: Mojca Leskovar, rkt., samska (iz 
Dobrove) Iskrene čestitke vsem. 

5. Našo cerkev so zgradili na mestu, kjer je bila leta 1464 postavljena 
kapela Mariji Cvetlici v čast. Tudi danes ne pozabimo, da je Marija 'naj-
lepši cvet'. Njeni duhovni lepoti pa dodajmo lepoto narave. Zato ste lepo 
vabljeni, da kot vsako leto, tudi letos v mesecu maju darujete za cvetje. 
Že v naprej iskren boglonaj za vaš dar. 

6. Včeraj so naši možakarji (30) postavili prvomajski mlaj - 'majpan', simbol 
pomladi, samozavesti in povezanosti vaške skupnosti ter simbol prazni-
ka dela. Iskrena hvala Jožetu Pučniku za smreko, Stanku Mlakarju in 
Alojzu Lubeju za pečenega odojka, Minki Pem za kruh, Marti Mlakar za 

pecivo… in vsem ostalim, ki ste pomagali pri postavitvi mlaja in prijet-
nem druženju. 

7. Naših 16 mladincev in mladink je šlo v Dom sv. Dominika na Pohorju, na 
tridnevne priprave na oratorij. Iskrena hvala mladincem za njihovo odgo-
vorno držo pri vzgoji otrok.  

8. Prihodnjo soboto bi moral biti mavrični dan; ker pa imajo otroci pouk, bo 
mavrični dan naslednjo soboto, to je 13. maja. 

9. Včeraj smo nadaljevali z zidanjem sanitarnih prostorov. Iskrena hvala 
zidarjema Silvu Pišoteku in Milanu Trdinu, strežnikoma Alojzu Juhartu in 
Tonetu Leskovarju ter »dežurnemu« prevozniku Davorju Mlakarju. Kot 
vidite, se obnova Doma Marijinega varstva nadaljuje. Zato naj vam ne 
bo odveč, če vas prosim za finančno pomoč, saj je pred nami še veliko 
dela in stroškov, še posebej, če pomislimo sedaj, da moramo še obnoviti 
'povža' za sekance, za katerega smo dobili predračun 17.000,- eur. Do 
praznika Velikih maš pa bi radi vstavili tudi vitraž, ki smo ga dali v restav-
riranje. Lepo prosim za potrpljenje in razumevanje. Tisti, ki pač ne more 
prispevati (nekateri res nimate, nekateri pa potrebe po obnovi teh pros-
torov ne čutijo, ker mislijo, da je to stvar samo župnika), naj se vsaj 
vzdržijo negativnih komentarjev. Hvala! 

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

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Pobrež:                  petek 7. julij 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
 

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 

5. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

14.05.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Žan Pem 

3. velikonočna nedelja 

30. 04. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri v zahvalo in v spomin ob 60-

letnici Štefke in Janka Petaci-ja 
Ponedeljek 01. 05. 2017 

Jožef Delavec, praznik dela 
Ob 07.00 za + Vido Brumec (obl.) 
Ob 19.00 za + Bronislavo Pliberšek (1338) 

Torek 02. 05. 2017 

Atanazij, škof 
Ob 07.00 za +Jožefo Pliberšek (obl.) 

Sreda 03. 05. 2017 

Filip in Jakob ml., apostola 
Ob 19.00 za + Brglezove iz Prelog  

Četrtek 04. 05. 2017 

Florijan(Cvetko), mučenec 
Ob 07.00 za + Ludvika Zorka 

Petek 05. 05. 2017 

Katarina Cittadini 
Ob 19.00 za +Stanislava Bučarja (1360) 

Sobota 06. 05. 2017 

Dominik Savio 

Ob 07.00 za + Antonijo Ratej (1403) 
Ob 12.00 uri za srečen zakon Denisa Gumze-

ja_in Mojce Leskovar 
4. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

07. 05. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo (Miro) Pučnik 

(1289)  Krst Lane Šemen (mm) 



 
Svetnik tedna – sveti Atanazij 
 
Atanazij je bil po rodu Grk iz Aleksandrije v Egiptu, 
kjer se je rodil najbrž leta 295. Odraščal je v času 
zadnjega in najhujšega preganjanja kristjanov pod 
Dioklecijanom. Njegovi starši, globoko verni, so 
ostali živi, čeprav se mučeništva niso bali. Sinu so 
omogočili vsestransko izobrazbo. Poznal je spise 
grških filozofov, še temeljiteje pa nauke cezarejske 
in aleksandrijske krščanske visoke šole. Nekaj 
časa je bil v asketski šoli pri sv. Antonu puščavni-
ku. Z nastopom moške dobe je bil Atanazij zrel 
božji mož, pripravljen za boj, ki ga je čakal. Po 
vrnitvi iz puščave okoli leta 320 ga je aleksandrijski 
patriarh sv. Aleksander posvetil za diakona in ga 
vzel za svojega tajnika. V Aleksandriji je bilo tedaj več struj: pravoverni kristja-
ni, razkolni meletijci, samozavestni poganski modrijani in žilava judovska sku-
pnost. Vsem je Atanazij posvetil svoje moči in sposobnosti. Kmalu pa se je 
moral spoprijeti z nevarnim gibanjem, ki ga je sprožil njegov ognjeviti rojak 
Arij. Krščanstvo je hotel približati poganskim predstavam in na plitev demago-
ški način učil, da je bil Jezus nekak heroj človekoljubja, v začetku navaden 
človek, zaradi svoje pokorne smrti iz ljubezni do Boga pa šele poveličan v 
božanstvo. Atanazij se je ogorčen uprl nezaslišanemu pačenju krščanskih 
resnic o sveti Trojici in odrešenju človeškega rodu, ki sploh ne bi bilo doseže-
no, če Kristus ni bil pravi Bog že spočetka, ko si je privzel človeško naravo. 
Spustil se je zoper Arija v boj, ki je trajal blizu petdeset let. Boj je bil večkrat na 
zunaj videti že izgubljen, vendar Atanazij nikoli ni klonil ob porazih in nazadnje 
je mirno umrl v zavesti, da je zmaga že blizu. Arijeve krive nauke je obsodil 
prvi splošni koncil v Niceji leta 325, na katerem je bila sprejeta veroizpoved, ki 
jo molimo pri maši. Leta 328 je bil Atanazij izvoljen za patriarha v Aleksandriji 
in s tem je postal voditelj več kot sto škofij v Egiptu. Arij je imel svoje pristaše 
na dvoru in cesarji so Atanazija večkrat pregnali s patriarškega sedeža. Kar 
petkrat je moral v pregnanstvo, ki je navadno trajalo po več let. Prvič je bil 
izgnan v sedanjo Nemčijo, enkrat v Rim, enkrat se je moral celih šest let skri-
vati v okolici Aleksandrije. Zadnjič so ga izgnali, ko je bil že starček pri 
sedemdesetih letih. Papeži so ga vedno podpirali pa tudi večina škofov je bila 
na njegovi strani. Za zmerom se je vrnil na svoj škofovski sedež 1. februarja 
366 in je egiptovsko Cerkev vodil še sedem let. Ta leta je imel živahne pisne 
stike z vzhodnimi in zahodnimi škofi. Sv. Bazilij Veliki je izrekel mnenje, da 
samo Atanazij more ohraniti ali obnoviti popolno edinost v celotnem krščans-
tvu. Ko je Atanazij 2. maja 373 blaženo umrl, je sv. Bazilij spet zapisal, da se 
je vrnila k Stvarniku 'velika in apostolska duša'. Naslov cerkvenega učitelja mu 
je dal že peti koncil v Carigradu leta 553.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

Ostani z nama, proti večeru gre… 

3. velikonočna nedelja 

 

30. 04. 2017 – 07. 05. 2017 

Papež Frančišek v Kairu (sobota, 29. april 2017, RV) – »Al Salamò 
Alaikum! Mir z vami! Evangelij današnje tretje velikonočne nedelje pri-
poveduje o poti dveh učencev iz Jeruzalema v Emavs. Ta evangelij se 
lahko povzame v treh besedah: smrt, vstajenje in življenje.«  

»Smrt. Učenca se vrneta nazaj v njuno vsakodnevno življenje, obteže-

na z razočaranjem in obupovanjem: Učitelj je mrtev in upati je bilo torej 
nekoristno. Bila sta zmedena, zavedena in razočarana.« Njuna pot je 
bila vrnitev nazaj; oddaljitev od boleče izkušnje Križanega. »Kristusov 
križ je bil križ njunih idej o Bogu; Kristusova smrt je bila smrt tistega, za 
kar sta si predstavljala, da je Bog.« V resnici sta bila namreč onadva 
mrtva v grobu omejenosti svojega razumevanja. 

»Vstajenje.« V mraku najtemnejše noči, v najbolj presunljivem obupu, 

se jima Jezus približa in hodi po njuni poti, da bi lahko odkrila, da je On 
»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). Jezus njuno obupavanje preobliku-
je v življenje, kajti ko se razprši človeško upanje, se začne iskriti Božje 
upanje. Ko človek doseže dno polóma in nesposobnosti, ko se odreče 
slepilu, da je boljši, da je samozadosten, da je središče sveta, takrat 
mu Bog poda roko, da njegovo temo preoblikuje v zoro, njegovo 
bolečino v veselje, njegovo smrt v vstajenje, njegovo pot nazaj v vrni-
tev v Jeruzalem, kar pomeni, v vrnitev v življenje in v zmago križa. 

»Življenje. Srečanje z Jezusom je spremenilo življenje tistih dveh 

učencev, kajti srečati Vstalega preoblikuje vsako življenje in naredi 
rodovitno katerokoli jalovost.« Vstajenje ni vera, ki se je rodila v Cerkvi, 
ampak se je Cerkev porodila iz vere v vstajenje. Sv. Pavel pravi: »Če 
pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi 
vaša vera« (1 Kor 15,14). 
Vstali je izpred oči dveh učencev izginil, da bi nas naučil, da Jezusa ne 
moremo zadržati v njegovi zgodovinski vidnosti: »Blagor tistim, ki niso 
videli, pa so verovali« (Jn 20,29). Cerkev mora vedeti in verovati, da 
On živi z njo in jo poživlja v evharistiji, v Svetem pismu in v zakramen-
tih. Učenca iz Emavsa sta to razumela in sta se vrnila v Jeruzalem, da 
bi svojo izkušnjo delila z drugimi. Kaj pa ti? 

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

