
1. Iskrena hvala Alojzu Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od 
kapele do kapele, vsem vam pa za darove, ki ste jih ob tej priložnosti 
darovali za cerkev. Prav tako iskrena hvala za lepo okrasitev in čiščenje 
cerkve, ministrantom, bralcem, mežnarju, mladincem, organistoma in 
organistki, pevcem, izrednim delivcem obhajila in vsem za dejavno 
sodelovanje. Zares, čudovito obhajana velika noč, skrivnost Kristusa 
trpečega, umrlega in vstalega. Še posebej iskrena hvala vsem, ki ste 
vodili molitev pred Najsvetejšim v Božjem grobu in vsem, ki ste prišli 
počastit Najsvetejše. Včasih pozabljamo, da je velika sobota najprej dan 
češčenja Najsvetejšega v Božjem grobu in ob tem tudi dan blagoslavlja-
nja velikonočnih jedil.  

2. V soboto, 7.4. bomo imeli ob 9.00 uri peto srečanje prvoobhajancev na 
prvo sveto obhajilo. Starši, ne pozabite! 

3. Iskrena hvala Miranu Leskovarju, Slavku Juhartu, Slavku Figeku in 
Tonetu Leskovarju za pomoč pri spravljanju sekancev. Hvala za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto. 
 

 

Papež Frančišek: Kristjan je grešnik in ne pokvarjenec 
Kristjan, če se zares pusti umiti Kristusu, če zares pusti, da mu Kristus 

sleče starega človeka in stopi v novo življenje, čeprav ostane grešnik, ne 
more več biti pokvarjen, ne more več živeti s smrtjo v duši in niti biti 
razlog za smrt. Papež je na tem mestu želel izpostaviti, da smo res vsi 
grešniki, a Jezusovo opravičenje nas rešuje pokvarjenosti. Opozoril je, 
da obstajajo 'lažni' kristjani, ki pravijo, da je Jezus vstal, a živijo pokvar-
jeno življenje. Vsi smo grešniki, a imamo to gotovost, da ko Gospoda 
prosimo odpuščanje, nam odpusti. Jezus nam daje novo življenje.  

Sveti oče je nadaljeval, da po Kristusu »bližnji, predvsem najmanjši in 
najbolj trpeči, postane konkretno obličje, ki mu lahko damo ljubezen, ki 
jo je nam podaril Jezus. Tako svet postane prostor našega novega 
življenja kot vstalih. Stoje in z visoko dvignjeno glavo smo lahko del 
ponižanja tistih, ki so kakor Jezus tudi danes v trpljenju, goloti, stiski, 
osamljenosti, smrti, da bi tako, zahvaljujoč njemu in z njim, postali orodja 
odkupitve in upanja, znamenja življenja in vstajenja.« 

 

Razpored bralcev Božje besede 

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 
3. velikonočna nedelja 

Družinska nedelja 

15.04.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Lucija Pučnik 

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 
Ponedeljek 2. 04. 2018 

Frančišek Paolski, red. 
Ob 7.00 za + Marijo Mlakar (obl.) (Jurekovo) 
Ob 10.00 uri za + Kavčeve iz Prihove 

Torek 3. 04. 2018 

Sikst I., papež 
Ob 7.00 uri za + Mirka Smogavca (1487) 

Sreda 4. 04. 2018 

Izidor Siviljski, škof 
Ob 19.00 uri za + Leopolda Juga (1497) 

Četrtek 5. 04. 2018 

Vincencij Ferrer, duhovnik 
Dopoldan obisk bolnikov 
Ob 19.00 za + Ivana Retuznika (1623) 

Petek 6. 4. 2018 

I. dan češčenja SRT 

 

Ob 7.00 uri za zdravje žpk. Ivana Krajnca  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  za + Marijo Pliberšek (1510) 

Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za +Marijo (obl.) in Franca 

Flisa (Erjavčevi) in + Leskovarjeve 

Ob 19.00 uri za + Franca Klajžarja 

Somaševanje in sklep vodi g. Andrej Lažeta 
Sobota 7. 04. 2018 

II. dan češčenja SRT 

 

 Ob 7.00 uri za + Matildo Frešer (1471) 

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  za +Jožeta Kotnika (1562) 

Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za + Metoda Pučnika  

Ob 19.00 uri za + Stanislava Kuka (1637) 

Somaševanje in sklep vodi p. Roman Tkauc 

2. VEL. - BELA NEDELJA 

Nedelja Božjega usmiljenja 

Dekliška nedelja 

08.04.2018 

Ob 7.00 za žive in +farane 
Ob 10.00 uri za vse +iz družine Rebernak 



 

 

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. 
 

Kdo bi si mislil, da še po dveh tisočletjih vedno govorimo o 
nekem odvaljenem kamnu, praznem grobu in prtiču ne tam 
kot bi pričakovali. Koliko takšnih vsakdanjih malenkosti se 
je zgodilo tisti čas in kasneje, a vsi so potonili v pozabo. O 
teh, ki sta jih videla Magdalena in Peter, pa še danes govo-
rimo! Ženam in apostolom so namreč postali »dokaz« naj-
pomembnejšega dogodka ne le zgodovine, marveč vse več-
nosti: Jezusovega vstajenja. Vera prič jih je 
»prebrala«: Bog je vstopil smrt in jo premagal tudi za nas. 

+Marjan Turnšek, nadškof v pokoju 
 Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

VELIKONOČNA NEDELJA 

        Vstal je Kristus, upanje moje… 

      Dekliška nedelja 

1. 04. 2018 – 8. 04. 2018 

 

Velikonočno voščilo mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla 
Bistvo krščanskega oznanila in vere je Jezusovo vstajenje od mrtvih. 
Krščanstvo ni skupek zapovedi in pravil, ampak je najprej vera v Jezu-
sovo vstajenje.  
Jezusovo vstajenje od mrtvih je zgodovinski in nad-zgodovinski dogo-
dek. Na eni strani zremo prazen grob, od groba odvaljeni kamen, 
zložene prtičke... . Na drugi strani pa se zavedamo, da je Jezusovo 
vstajenje delo nebeškega Očeta, kot beremo v Apostolskih delih: 
»Oče, ga je obudil od mrtvih« (prim. Apd 2,24). 
Velikonočno sporočilo zaznamujeta dve dejstvi: prazen Jezusov grob 
in Jezus se je učencem resnično prikazal. Na podlagi tega se je obli-
kovalo velikonočno oznanilo in izročilo, ki je prek pričevanja apostolov 
in prvih učencev, prišlo vse do nas in nas nagovarja. 
Ko nam apostol Pavel govori o Jezusovem vstajenju, je osredotočen 
na bistvo: Kristus, ki je umrl in vstal za nas, nas je opravičil, odrešil in 
zveličal. Tega vstalega Gospoda lahko z notranjo lučjo, v veri, tudi mi 
srečamo kot živega.  
Dragi duhovniki, diakoni, bogoslovci, redovnice in redovniki, dragi brat-
je in sestre! Želim vam, da bi tudi vaša srca bila odprta in pripravljena, 
sprejeti dar odrešenja, ki nam ga je Gospod zaslužil. 
Želim, da bi vsak izmed vas v veri, v svojem srcu 
začutili bližino Vstalega, in se razveselil moči novega 
življenja, ki je lastno Božjim sinovom in hčeram. 
Naj vaša srca napolni veselje in upanje, da boste 
lahko v ta svet prinašali luč upanja in živete vere. 
Vstali Gospod nas pošilja polne velikonočnega vesel-
ja, poguma in vere v naše družine, skupnosti in delo-
vna mesta. Ne bojmo se poslanstva, ki nam je zaupano! Iz srca vam 
vsem želim blagoslovljene in doživete velikonočne praznike! Še pose-
bej naj to moje voščilo doseže vse bolne, trpeče in osamljene. V srcu 
vsakega izmed nas naj odmeva veselo velikonočno oznanilo: Aleluja, 
Gospod je vstal, Gospod živi! 

Otroci z »žegni« na 

cvetno nedeljo 2018 

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

