
 

1. V petek smo se poslovili od + Terezije Zorko, ki je bila 48 let v službi 
župnijske gospodinje, zadnja tri leta pa uživala zaslu-
žen počitek. Bila je pravi »angel molitve in daritve« za 
našo župnijo. Vsem, ki ste nam ob slovesu od + Trezi-
ke pomagali na različne načine, prinesli razne darove 
za kuhinjo, darovali za maše in za gradnjo župnijskega 
doma, pripravljali in pospravljali mize in dvorano, 
predvsem pa se udeležili molitev, pogrebne maše in 
pogreba, iskren boglonaj! Iskrena hvala nadškofu 
Marjanu Turnšku, ostalim devetim somašnikom, minis-
trantom, mežnarju, pevcem in vsem, ki ste z molitvijo in daritvijo izkazali 
hvaležnost Bogu za Prihovško Treziko. Njeno slovo je bilo nadvse lepo, 
kot je bilo lepo tudi njeno služenje. Naj počiva v miru! 

2. Zaradi gripe, ki sem jo prestajal v preteklem tednu in zaradi smrti 
Trezike, v petek nisem mogel obiskati bolnikov. Zato jih bom obiskal 
prihodnji petek. Sporočite jim, da nisem pozabil in da se vidimo v petek. 

3. Iskrena hvala Žanu in Nini ter faranom Pobreža za 385,- eur, ter Petru 
Korošcu in faranom Sevca za 225,- eur za rože. Iskren boglonaj tudi za 
čiščenje in krašenje cerkve ter vsakršno vašo pomoč in dobroto! 

V prihodnjem tednu godujejo: sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki so po 
ljudskem izročilu zaradi pogostega hladnega vremena v tem času znani 
kot ledeni možje.  
 

Toliko nasilja? Papež je spregovoril o nasilju, ki ga je mogoče videti 
vsepovsod. So tudi ljudje, ki z besedami povzročajo nasilje. Včasih 
takšne drže vodijo vse do ubijanja. Nasilje jezika, žalitev, obrekovanja – 
po papeževih besedah to lahko imenujemo »terorizem obrekovanja«. 
Obrekovanje je namreč kakor bomba, ki jo vržeš, greš stran, za sabo pa 
ta bomba pusti uničenje. 

 

»Tretja svetovna vojna po koščkih«, o kateri papež govori že dve leti, se 
res odvija »po koščkih«, le da so se ti v tem času povečali in se tudi 
zgostili. Razširjena vojna bi danes uničila velik del človeštva in kulture, 
česar sedanje človeštvo ne bi bilo sposobno prenesti: »Ustavimo se, 
poiščimo diplomatsko rešitev.« Po papeževem mnenju imajo pri tem 
Združeni narodi dolžnost, da ponovno prevzamejo vodstvo, kar je neko-
liko razvodenelo. 

 

Frančišek: »Zvesto sveto Božje ljudstvo so ljudje, ki stojijo in hodijo v 
upanju. In kamorkoli gredo, vedo, da je Božja ljubezen pred njimi: ni dela 
sveta, ki bi ušlo zmagi Kristusa Vstalega, zmagi ljubezni.« 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Novo Tepanje:  petek, 14. julija 2017 
 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

6. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

21.05.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

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) 
Ponedeljek 08. 05. 2017 

Viktor (Zmago) Milanski 
Ob 7.00 za + Albina (obl.) in Vido Brglez 

Torek 09. 05. 2017 

Izaija, prerok 
Ob 19.00 za + Amalijo Juhart (1226) 

Sreda 10. 05. 2017 

Job, svetopisemski mož 
Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo 

in Emilijo  
Četrtek 11. 05. 2017 

Mamert, škof 
Ob 19.00 za + Ludvika Kobaleja (obl.) 

Petek 12. 05. 2017 

Pankracij, mučenec 

Ob 07.00 za + Franca Oblonška, Terezijo in 
sina Branka 

Obisk bolnikov! 
Ob 19.00 za +Terezijo Zorko (8. dan) 

Sobota 13. 05. 2017 

Servacij, mučenec 

Ob 07.00 za + Angelo Lipuš (obl.), Alojza in 
Slavka 

Ob 16.00 koncert pri Sv. Joštu 
5. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

Bonifacij, mučenec 

14. 05. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu za +Danijela 

Kožuha (obl.)  



Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi; ako ima lepo petje, ima tudi lepo srce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUD zbor Marije Zavetnice na Prihovi 

ob prazniku sv. Jošta vabi na koncert 
 

»Jodoci cultura« - »Joštova kultura«, 
v soboto, 13. maja 2017, ob 16.00,  

v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. 
 

Sodelujejo: 
Zbori župnije Prihova 

in 
 

Mešani cerkveni pevski zbor 
sv. Lenarta iz Nove Cerkve. 

 

Župnija Prihova koncert posveča v zahvalo in spomin pokojni  
gospe Tereziji Zorko! 

 

 
V l j u d n o    v a b l j e n i ! 

 

Vstop prost – prostovoljni prispevki so namenjeni za obnovo cerkve sv. Jošta. 
 

 

 
 

 

                           

 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje… 

4. velikonočna nedelja 

Nedelja Dobrega Pastirja 
 

 

07. 05. 2017 – 14. 05. 2017 

Papež Frančišek: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 
28,20). Te zadnje besede evangelija po Mateju govorijo o preroškem 
oznanilu, ki ga najdemo tudi na njegovem začetku: »In imenovali ga 
bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). Ves evangelij je 
umeščen med ta dva stavka, besede, ki sporočajo skrivnost o Bogu, 
katerega ime, katerega identiteta je »biti z«, predvsem »z nami«, torej 
s človekom. »Naš Bog ni odsoten Bog, ni odmaknjen na oddaljenem 
nebu, ampak je Bog, ki je 'strasten' do človeka, tako nežno ljubeč, da 
je nezmožen ločiti se od njega.« Mi ljudje smo zmožni rezati vezi in 
mostove. On pa ne. »Če se naše srce ohladi, njegovo vedno ostane 
goreče. Naš Bog nas vedno spremlja, četudi mi po nesreči pozabimo 
nanj. Na meji, ki loči nevernost od vere, je odločilno odkritje, da nas 
naš Oče ljubi in spremlja, da nas nikoli ne pusti samih.« 
Na svoji poti po svetu, človek ni nikoli sam. Predvsem kristjan se nikoli 
ne čuti zapuščenega, saj nam Jezus zagotavlja, da nas ne le čaka na 
koncu našega dolgega potovanja, ampak vsakega spremlja v naših 
dneh. 
Frančišek je v nadaljevanju spregovoril o enem od simbolov krščan-
skega upanja – sidru. Sidro pomeni, da naše upanje ni nestalno. Ne 
sme se ga zamenjati s spremenljivim čustvom človeka, ki hoče spre-
meniti stvari tega sveta na voluntaren način, s tem ko računa samo na 
moč svoje volje. »Krščansko upanje pa nima svojega podnožja v priv-
lačnosti prihodnosti, ampak v gotovosti tistega, kar nam je Bog obljubil 
in uresničil v Jezusu Kristusu,« je izpostavil papež. Če nam je on zago-
tovil, da nas ne bo nikoli zapustil, če je začetek vsake poklicanosti 
»Hodi za menoj«, s čimer nam on zagotavlja, da bo vedno pred nami, 
zakaj bi se torej bali? S to obljubo lahko kristjani hodijo vsepovsod. 
Tudi ko hodimo po predelih ranjenega sveta, kjer stvari ne gredo dob-
ro, smo mi med tistimi, ki tudi tam še naprej upajo. Kot pravi psalm: 
»Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti 
ob meni« (Ps 23,4). Ravno kjer se širi tema, je treba imeti prižgano luč. 


