
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. Prihodnjo sredo bodo imeli vsi otroci od 1. do 6. razreda verouk ob 16.00 
uri (torej ne ob 15.00 uri !!!).  

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. 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 učen-

cem. 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. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, gospe Poloni za rože, ki so 
jih včeraj mladinci razdelili materam; obenem pa hvala vsem, ki ste prišli 

v četrtek rezat v gorico (Alojzu, Jožetu in Albinu Pučniku, Dušanu in 
Štefki Podrgajs, Matjažu Pemu, Andreju in Alojzu Lubeju, Petru Tonko-
viču, Janezu Pučniku, Slavku Juhartu, Tonetu Leskovarju, Marjanu 
Mlakarju, Otu Mihalagu, Francu Gumzeju, Viktorju Vivodu ter Alfonzu 
Zajku). Hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto. 
 

7. Češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu  

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

 

8. Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh: 

 09.30 - Razkovec   

 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 

 17.00 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 

 

Včeraj, na praznik Gospodovega oznanjenja in hkrati na materinski dan 
smo imeli srečanje staršev vseh veroukarjev, ki jih je okrog 55, kar 
pomeni, da bi vas moralo biti navzočih okrog 110 staršev, prišlo pa vas 
je le 10. Sestra Hermina Nemšak je na srečanju izpostavila: 
- da so s krstom otroci prejeli Božje življenje in da se morate vprašati, 
koliko storite za otrokovo materialno življenje in koliko za njihovo du-
hovno življenje? 
- da se vere ne moremo naučiti, saj je dar, ki ga lahko le daš in prejmeš.. 
Pa jo res dajete vašim otrokom? In če jo dajete, kakšno dajete: živo? 
- vera se hrani z molitvijo in zakramenti! S katero molitvijo jo hranite, s 
katerimi zakramenti in ali sploh hranite svojo vero in vero otrok? 
- kako povezujete to, kar se otrok nauči pri verouku, s svojim vzgledom? 
- maša ni samo obvezna, maša je dar, saj se pri maši Kristus daruje. 

6. postna cvetna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.03.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Jakoba (obl.) in Marijo 

Rajh ter starše Kóvač 
Ponedeljek 26. 03. 2018 

Evgenija, mučenka 
Ob 16.00 uri materinski dan v dvorani OŠ Pr. 
Ob 19.00 za +Franca Skrbinška (obl.) in sor. 

Torek 27. 03. 2018 

Peregrin, redovnik 
Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1603) 

Sreda 28. 03. 2018 

Milada (Marija Praška) 
Ob 10.00 krizmena maša v Mariboru za 

+Terezijo Zorko (1425) 
Veliki četrtek 29. 03. 2018 

Bertold, redovni ust. 
Veliki četrtek – ustanovni dan evharistije 
Ob 19.00 za + Jožefa Kotnika (1561) 

Veliki petek 30. 03. 2018 

Janez Klimak, opat 
Ob 19.00  – bogoslužje velikega petka 

Velika sobota 31. 03. 2018 

Gvido (Vido), opat 

Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje Naj-
svetejšega pri Božjem grobu 

Ob 19.00 VIGILIJA - za + Moniko Lubej (obl.) 
in Moniko Motaln 

VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

01.04.2018 

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

karjeve 



Koliko vstopate v to darovanje, koliko se darujete za otrokovo duhovno 
doživljanje maše? Sestra vam je dala list, na katerem je kratka razlaga 
maše. Ga boste prebrali in se z otrokom o tem pogovorili?  
- pomislite, koliko truda vložite v praznovanje na primer rojstnega dne, 
koliko truda pa vložite v pripravo in na samo obhajanje cerkvenih prazni-
kov in bogoslužij? 
- nedoumljivo: pripravljati otroka na prvo sveto obhajilo, obenem pa ne 
podoživljati „obhajila“ pri nedeljski maši ali na veliki četrtek. 

 
 

Razpored bralcev Božje besede 

6. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.03.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
VELIKONOČNA NED. 

Nedelja mož in fantov 

01.04.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Urška Flis 
Bela nedelja 

Dekliška nedelja 

08.04.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 9. 03. 2018 Sp. Grušovje:         petek 27. 04. 2018 

Raskovec:          petek, 16. 03. 2018 Preloge:                 sobota, 4. 05. 2018 

Dobrova :            petek 23. 03. 2018 Vrhole:                   petek, 11. 05. 2018 

Dobriška vas:      petek 30. 03. 2018 Sevec:                    petek, 18. 05. 2018 

Pobrež:                  petek 6. 04. 2018 Prepuž:                   petek, 25. 05. 2018 

Novo Tepanje:     petek 13. 04. 2018 Vinarje:                    petek, 1. 06. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 20. 04. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 
 

Svetnik tedna – sveta Evgenija, mučenka 
Njena privlačna osebnost je predstavljala nevarnost za ugled 
islamske vere. Morala je v ječo, kjer se je kot angel varuh zav-
zela za nekega desetletnega dečka, ki je bil ves obupan. Pod 
njenim vplivom se je tako opogumil, da je rad trpel za Kristusa. 
Evgenija je odkrito povedala svoje mnenje o Mohamedu in o 
koranu, zanje je bilo to sramotenje islamske vere. Zato je bila 
obsojena na smrt z obglavljenjem. Evgenija je to sprejela kot 
izredno Božjo milost. Ob spominu na mučence in združena z njimi je pokazala 
v smrti tako junaštvo, da je bil to za vse še močnejši klic k zvestobi v veri, 
kakor prej v življenju njene besede in zgled. Pokopali so jo v cerkvi sv. Pavla v 
Kordovi, ki stoji v okraju, imenovanem De los Marmolejos, zato so Španci to 
svojo mučenko imenovali Evgenija de Marmolejos. Leta 1544 so v tej cerkvi 
našli lep, a poškodovan napis, ki v latinščini 10. stoletja slavi njene kreposti in 
se priporoča njeni mogočni priprošnji. 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

6. postna CVETNA nedelja 

        Bog človeka ni obsodil, temveč rešil 

      Nedelja žena in mater 

25. 03. 2018 – 01. 04. 2018 

 

Voščilo slovenskih škofov: »Gospod je vstal! Zares je vstal!« 
To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričaku-
jemo ves postni čas. Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati 
molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje veliko-
nočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da 
so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove darit-
ve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, 
oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovlje-
nih ljudi, življenje velikonočnega kristjana. 
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim 
krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vsta-
jenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo 
vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali 
Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi 
skupnosti, družini, narodu, človeštvu… V hvaležnosti se veselimo, da 
smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z mo-
litvijo in darovanim trpljenjem. 
Zato voščimo vsem, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; 
da bi vaša srca 
napolnilo veselje 
zaradi odrešenja; da 
bi to skrivnost 
sprejeli kot neiz-
meren dar; da bi 
vstali Jezus vstopil 
v vaš vsakdanjik in 
vse medsebojne 
odnose; da bi to 
veselo novico pos-
redovali še drugim 
ljudem! 

Vaši škofje 
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