
1. V preteklem tednu smo imeli dva dni celodnevno češčenje Najsvetejše-
ga. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli počastit Jezusa in omogočit Njemu, 
da vas je mogel »videti« v drži češčenja, »slišati« v drži molitve in 
»začutiti« v drži daritve. Hvala krasilkama Poloni in Marjani ter mežnarju 
Simonu za urejeni bogoslužni prostor, Petru Tonkoviču za orglanje pri 
vseh mašah v velikonočni osmini razen sinoči, ko je sodeloval zbor z 
organistom Davidom Preložnikom; hvala za čiščenje cerkve in posprav-
ljanje božjega groba, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč 
in dobroto. Iskren boglonaj! 

2. Iskrena hvala tudi Janku in Slavku Juhartu ter Antonu Leskovarju za 
pomoč pri spravljanju steklene volne v dvorano; gospe Enki za poprav-
ljanje prvoobhajilnih oblek ter Martinu Juhartu za mulčenje v vinogradu.  

3. V sredo zvečer ste vabljeni vsi kateheti in 
katehistinje k maši in nato k srečanju katehe-
tov in katehistinj Bistriško-Konjiškega nadde-
kanata. 

4. Pomlad je tu. Želeli bi urediti strop, elektriko in 
tla v dvorani Doma Marijinega varstva. Dobili 
smo že stekleno volno. Lepo prosim, če lahko kaj darujete v ta namen. 
Hvala za razumevanje in že v naprej iskren boglonaj! 

Papež Frančišek zapornikom: Vedno je potrebno prenavljati 
pogled. Vsi poznate prispodobo o polovici steklenice vina: če 
gledam polovico, ki je prazna, je življenje grdo, če pa gledam 
polovico, ki je polna, imam še pijačo. 
Sveti oče je poudaril, da je potrebno imeti pogled, ki odpre 
upanje, kar je še posebej pomembno v ustanovi zapornikov. 
»Zaporniki so tukaj, da se naučijo "sejati upanje". Kazen, ki ni 
odprta upanju, ni krščanska, ni človeška! Zato smrtna kazen 
ni ne človeška ne krščanska!  
 

Razlaga cerkvenih očetov evangeljskega odlomka 
Današnji evangeljski odlomek sv. Avguštin takole razlaga: Tomaž 'je 
videl in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni 
niti videl niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, 
ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je do tedaj dvomil' (In 
Ioann. 121,5). 
Primer apostola Tomaža je za nas pomemben vsaj iz treh razlogov: 
prvič, ker nas tolaži v naših negotovostih; drugič, ker nam kaže, da 
more vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi k luči; in končno, ker 
nam Jezusove besede, izrečene Tomažu, kličejo v spomin pravi smisel 
zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po 
poti zvestobe do Jezusa. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

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 
4. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

22.04.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Eva Juhart 

2. berilo: Daša Pučnik 
 
 

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. 

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 

Ponedeljek 09. 04. 2018 

Maksim Aleksandrijski, škof 
 

Torek 10. 04. 2018 

Ezekijel, prerok 
Ob 19.00 uri za + Antonijo Ratej (1408) 

Sreda 11. 04. 2018 

Stanislav, škof 
Ob 19.00 uri za +Stanka Mlakarja (obl.) 
Srečanje katehetov/katehistinj  

Četrtek 12. 04. 2018 

Julij I., papež 
Ob 7.00 za + Ireno Zupanič in starše  

Petek 13. 4. 2018 

Ida, redovnica 

Ob 7.00 uri za +Frančiško (obl.), Antona in 

Zvonka  

Ob 18.00 priprava in 1. spoved prvoobhajancev 

Ob 19.00 za +Miro Pučnik (1295) 

Sobota 14. 04. 2018 

Lidvina, devica 
 Ob 7.00 uri za + starše Kokol (obl.) 

3. VEL. NEDELJA 

Družinska nedelja 

15.04.2018 

Ob 7.00 za žive in +farane 
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.) 



 

SVETNIK TEDNA – sveti Ezekijel, prerok 
 
Simboli štirih evangelistov: Matej - človek, Marko - lev, Luka - vol, 
Janez - ore l so nakazani v knjigi preroka Ezekijela, ki je deloval med 
judovskim izvoljenim ljudstvom tedaj, ko ga je zadela najhujša nesreča 
- babilonska sužnost. Ljudem je odločno povedal, da je sužnost kazen 
za njihovo nezvestobo Bogu. Njegova preroška govorica je polna veli-
častnih pa tudi težko umljivih podob, ki spominjajo na videnje iz zadnje 
svetopisemske knjige - Razodetja. Ezekijel je bil po poklicu duhovnik 
kakor njegov oče. Njegovo ime pomeni "močan je Bog". Kot mlad 
duhovnik je verjetno opravljal službo v jeruzalemskem templju. Leta 
597 pred Kr. je s kraljem Joahinom (Jehonijem) prišel v babilonsko 
sužnost. Tam je živel med pregnanci ob prekopu Kobaru. Za preroka je 
bil poklican leta 593 in je deloval do svoje smrti leta 571. Ezekijelovo 
preroško poslanstvo je mogoče deliti na dve obdobji: prvo obsega 
sedem let od leta 593, ko je bil poklican za preroka, do leta 586, ko je 
padel Jeruzalem, drugo pa čas po padcu svetega mesta do prerokove 

smrti, torej petnajst let. V prvem obdobju je 
napovedoval božjo kazen malikovanja in 
nemoralnega življenja. Bil je neizprosen varuh 
božjih zakonov. Ko so se njegove grozeče 
prerokbe uresničile, pa Ezekijel nastopa kot 
tolažnik nesrečnega ljudstva in v apokaliptičnih 
videnjih napoveduje odrešenje in vrnitev ljuds-
tva iz sužnosti. Najbolj pomembno je njegovo 
videnje o kosteh, ki vstajajo in se oblikujejo v 
živo telo: to je podoba vstajenja judovskega 
ljudstva v novo svobodo, obenem pa tudi 
zametek vere v vstajenje mrtvih. Kot prerok 

kliče k prenovitvi sveta. Za to prenovitev jemlje simbol božjega svetiš-
ča: staro svetišče je bilo oskrunjeno, zato mora biti pozidano novo. 
Tudi ljudje morajo dobiti drugačno srce in drugačnega duha. Vendar ne 
sami od sebe. Bog jim bo dal novo srce in novega duha. Razlagalci 
Svetaga pisma vidijo v tem nakazano misel o resnični milosti božji, ki je 
izključno božji dar in brez katere je vsako dobro dejanje nemogoče. 
Prerok Ezekijel je umrl kot mučenec. Rimski martirologij pravi o njem, 
da je bil "od sodnika izraelskega ljudstva, ki ga je svaril zaradi češčenja 
malikov, umorjen pri Babilonu in bil pokopan v grobu Abrahamovih 
prednikov, kamor so mnogi hodili molit". Nekateri domnevajo, da so ga 
kamnali, drugi pa, da je bil razčetverjen. Umrl je 571 pred Kristusom. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

2. VELIKONOČNA - BELA 

NEDELJA 

        Nedelja Božjega usmiljenja 

      Dekliška nedelja 

08. 04. 2018 – 15. 04. 2018 

 

Papež Frančišek: Slaviti Gospoda s svojim življenjem 
 

»Ko se maša zaključi, se začne prizadevanje za krščansko pričevan-
je,« je dejal sveti oče med katehezo. Kristjani namreč ne gredo k maši, 
da bi opravili tedensko nalogo, potem pa nanjo pozabili. K maši gredo, 
da bi bili soudeleženi pri Gospodovem trpljenju in vstajenju in zatem še 
bolj živeli kakor kristjani – da bi si prizadevali za krščansko pričevanje. 
Cerkev zapustimo, da bi »šli v miru« in ponesli Božji blagoslov v vsak-
danje dejavnosti, v svoje domove, v delovna okolja, med skrbi zemel-
jskega mesta, da bi »slavili Gospoda s svojim življenjem«. Vsakokrat 
ko grem od maše, moram oditi boljši, kot sem bil, preden sem šel k 
maši, imeti več življenja, več moči, več volje za krščansko pričevanje.  
»Ne smemo pozabiti, da evharistijo obhajamo, da bi se naučili postati 
evharistični moški in ženske.« To pomeni pustiti, da Kristus deluje v 
naših dejanjih, da so njegove misli naše misli, njegova čustva naša 
čustva, njegove izbire naše izbire. To je krščanska svetost: delati, 
kakor je delal Kristus. To jasno izrazi sv. Pavel, ko govori o svoji po-
dobnosti z Jezusom: »Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, 
ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v 
Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,19-
20). Po papeževih besedah je ravno to krščansko pričevanje.  
»Kristjani so moški in ženske, ki si pustijo razširiti dušo z močjo Svete-
ga Duha, potem ko so prejeli Kristusovo telo in kri. Pustite si razširiti 
dušo.« Ne duše, ki so ozke in zaprte, majhne in egoistične, ampak 
prostrane duše, velike duše, z velikimi obzorji. »Pustite si razširiti dušo 
z močjo Svetega Duha, potem ko ste prejeli Kristusovo telo in kri.« 
Ker se resnična navzočnost Kristusa v posvečenem kruhu z mašo ne 
konča, se evharistijo hrani v tabernaklju za obhajanje bolnikov in za 
tiho češčenje Gospoda v presvetem zakramentu. Evharistično bo-
gočastje zunaj maše, tako v zasebni kot v skupnostni obliki, nam nam-
reč pomaga ostati v Kristusu. 
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