
1. V torek je že prvi maj. Naši zavedni vaščani so postavili mogočno 
majsko drevo – »MAJPAM«, ki govori o ponosu in hvaležnosti, da sme-
mo in moremo delati, se veseliti skupnosti in sobivanja. Iskrena hvala 
družini Rebernak Vinka 
za smreko, Daniju 
Lubeju, Otu Mihelagu in 
Alfonzu Zajku, … za 
dela priprave za posta-
vitev majpama, Davorju 
Mlakarju za okusnega 
odojka, Daniju Lubeju 
za priloge, Minki Pem 
za svež domač kruh, 
Marti Mlakar za pecivo, 
hvala vsem, ki ste 
prinesli vino, predvsem 
pa vsem, ki ste poma-
gali tako pri postavitvi majpama kot tudi pri veselem druženju. Tudi za 
letošnji majpam moremo reči, da ni »skropocalo«, verjetno je največji v 
zadnjih sedmih leti, od kar sem prišel na Prihovo, skratka lepo majsko 
drevo, ki govori o dobrih, med seboj povezanih in angažiranih faranih.  

2. V torek začenjamo šmarnično pobožnost. Pri večernih mašah bomo brali 
»šmarnice«, ki nosijo naslov »Pripovedi o Mariji«. Četudi gre za šmarni-

čno branje za otroke, ste tudi odrasli vabljeni, da se jih redno udeležuje-
te. Gre za spoznavanje pripovedi o Mariji različnih svetopisemskih oseb-
nosti, na primer njena mama sv. Ana, njen oče sv. Joahim, duhovnik 
Eleazar, Marijina soseda Estera, njena teta Elizabeta itd. Otroci, ne 
pozabite, da so šmarnice vsak dan in da ste vsak večer navzoči. Verja-
mem, da vam bo lepo, saj bomo poslušali zanimive pripovedi, prepevali 
Mariji in Bogu, predvsem pa obhajali sveto mašo. Starši spodbujajte 
otroke k rednemu obisku, pa tudi sami ne pozabite se jim pridružiti! 

3. Prihodnji teden ne bo rednega verouka, bo pa v soboto, 5. 5. ob 9.00 uri 
šesto srečanje priprave na prvo sveto obhajilo. Starši, ne pozabite! 

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

5. Po starodavni navadi se v mesecu maju na vratih vaših domov oglasijo 
člani ŽPS s prošnjo za darove za rože. Gre za zavest, da smo vsi odgo-
vorni kako sta cerkev in njena okolica okrašene in urejene. Že v naprej 
iskren boglonaj za vsak vaš dar. Vedite, da ni lahko hodit okrog prosit, 
ne meni in ne članom ŽPS-ja, zato jih z veseljem sprejmite in jim name-
nite lepo besedo in veselje. Vaša gostoljubnost in odprto srce jim bo v 
veliko zadovoljstvo.  

6. Kot vsako leto, tako bo tudi letos kar nekaj cerkvenih porok. Hvala Bogu! 
Kljub temu pa mi dovolite, da ob tej priložnosti opozorim tako tiste, ki se 
boste letos poročili, kot tiste, ki se boste poročili v prihodnjih letih, da 
poskrbimo, da je bogoslužje zares bogoslužje in da ne vključujemo v 
bogoslužje posvetnih zadev. Namreč pri cerkveni poroki se smejo pre-
pevati le tiste pesmi, ki izražajo vero in jo poglabljajo. Ni dopustno vstav-
ljati v bogoslužje kar neko pesem, ki govori o ljubezni, kot na primer: »To 
je bil tvoj dan ljubezni….« To ni cerkvena pesem in ne govori o veri in 
zakramentu svetega zakona. Zato takšne pesmi niso primerne za cer-
kveno poroko in še manj za poročno mašo. Hvala za razumevanje!  

Papež Frančišek:»Samo 'civilizacija ljubezni' bo lahko dala dušo našemu 
globaliziranemu svetu. Od Jezusa se učimo, kako sprejeti drugega in z 
njim vzpostaviti odnos. Pojdimo  v središče njegovega pričakovanja in 
izrazimo svojo ljubezen s konkretnimi dejanji, s sočutjem in dobroto.« 

Razpored bralcev Božje besede 

5. velikonočna nedelja 

29.04.2018 
7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Pija Pučnik 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 
6. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06.05.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
7. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

13.05.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

5. VEL. NEDELJA 

Katarina Sienska, devica 

29.04.2018 

Ob 7.00 za žive in +farane 
Ob 10.00 uri za +Antonijo (obl.) in Franca 

Rateja 
Ponedeljek 30. 04. 2018 

Pij V., papež 
Ob 19.00 za +Marjeto Justinek (1617) 

Torek 01. 05. 2018 

Jožef Delavec, praznik dela 
Ob 7.00 uri za +Ivano Leskovar (1599) 
Ob 19.00 uri za +Vido Brumec  

Sreda 02. 05. 2018 

Atanazij. škof 
Ob 19.00 uri za + Jožefo Pliberšek (obl.)  

Četrtek 03. 05. 2018 

Filip in Jakob ml., apostola 
Ob 19.00 za +Terezijo Zorko (obl.) 

Petek 04. 05. 2018 

Florijan (Cvetko),  mučenec 

Obisk bolnikov 

Ob 19.00 uri za +Stanislava Bučarja (1366) 

Sobota 05. 05. 2018 

Katarina Cittadini 

 Ob 7.00 uri za + Janeza (obl.) in rodbino Ton-

kovič 

6. VEL. NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

06.05.2018 

Ob 7.00 za žive in +farane 
Ob 10.00 uri za + Alojza in Terezijo Bračič 



 

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

Raskovec:          petek, 16. 03. 2018 Preloge:                 petek, 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 – sveti Atanazij (2. maj) 
 

Bil je doma v Aleksandriji. Leta 328 je postal alek-
sandrijski patriarh. Ima čast cerkvenega učitelja in velja 
za velikega bojevnika zoper arijance, ki so tajili Jezuso-
vo božanstvo. Njegovo škofovanje je bilo nepretrgan boj 
in mučeništvo. Sicer ni padel pod mečem in delal 
čudežev - čudež njegovega življenja je bila njegova 
neustrašenost. V bridkostih se je tolažil z izrekom: »Ta 
oblaček bo šel kmalu mimo. Le Boga se boj, ne ljudi!« Moral je petkrat v preg-
nanstvo in je tako preživel dvajset let ločen od škofijskega sedeža po raznih 
krajih države kot begunec ali pregnanec. Krivoverski sovražniki, ki jih je podpi-
rala tudi državna oblast, so ga dolžili najhujših hudodelstev, med drugim naj bi 
onečastil neko dekle. Cesar je sklical zbor arijanskih škofov, da bi Atanazija 
obsodili. Tudi Atanazij je prišel na zbor s svojim diakonom Timotejem. Ta je v 
zboru stopil pred žensko, ki naj bi pričala zoper Atanazija, in rekel: »Kaj, jaz 
da sem te onečastil?« Ženska, ki Atanazija še poznala ni, je odvrnila: »Saj, ti, 
ti.« Tako se je izkazala Atanazijeva nedolžnost. Obdolžili so ga, da je umoril 
škofa Arzenija, njegovo mrtvo roko pa rabil za vraže in čarovnije. Atanazij pa 
je pripeljal škofa Arzenija, ki so ga bili njegovi sovražniki poprej ujeli, a ga je 
Atanazij rešil, pred zbor živega in z obema rokama. Znana je še zgodba, kako 
je moral bežati na ladjici po reki Nilu pred rablji cesarja Julijana Odpadnika. 
Ko so ga ti malo manj kot dohiteli, je velel ladjico obrniti, tako da so šli pregan-
jalcem naproti. Ko so se srečali, je zaklical poglavar biričev ljudem v 
Atanazijevi ladjici: »Ste morda videli Atanazija?« Atanazij jim je sam zaklical 
nazaj: »Le hitite, ni daleč od vasi.« Zadnjih sedem let je kolikor toliko mirno 
živel v Aleksandriji in delal za cerkveno edinost. Prejšnji arijanski ali polari-
janski škofje so se oglašali za ponovno bratovsko sodelovanje. Kjerkoli je 
Atanazij ugotovil pošteno voljo za poboljšanje, jo je prisrčno pozdravil in 
olajšal vrnitev v cerkveno občestvo. Sv. Bazilij je izrekel mnenje, da samo 
Atanazij more vzdržati ali obnoviti popolno edinost v celotnem krščanstvu. Ko 
je ta umrl, je spet zapisal, da se je vrnila k Stvarniku »velika in apostolska 
duša«. Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne 
Cerkve. Goduje pa 2. maja. 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"      

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

 5. VELIKONOČNA  NEDELJA 

Jaz sem trta, vi mladike… 

           Prosite in se vam bo zgodilo. 

29. 04. 2018 – 06. 05. 2018 

 

Papež Frančišek: Nebo ni nek dolgočasen kraj, kakor nekateri mislijo, 
temveč srečanje z Jezusom. Z gotovostjo in zaupanjem v to obljubo 
hodimo po poti življenja. Pogosto nezvesto ljudstvo je zaupalo v obl-
jubo, ker je vedelo, da je Bog zvest. In zato je šlo naprej, ker je zaupalo 
v Božjo zvestobo. Tudi mi smo na poti… in ko se vprašamo: »Da, na 
poti, ampak na poti, kam?« »Da, v nebo!« »In kaj je nebo?« In tu se 
začnemo v odgovorih spotikati, ker ne vemo dobro, kako izraziti, kaj je 
»nebo«. Večkrat mislimo na oddaljeno nebo. Nekateri mislijo: »Malo 
dolgočasno bo vso večnost biti tam«. Ne, nebo ni to. Gremo namreč po 
poti proti srečanju, dokončnem srečanju z Jezusom. Nebo je srečanje 
z Jezusom. 

Vprašajmo se: »Ali hodim 
po življenja poti zato, da bom 
srečal Jezusa?« V tem srečanju 
bomo vso večnost uživali. In se 
sprašujemo naprej: »Kaj pa med 
tem počne Jezus?« Odgovor je, 
da prav gotovo ne sedi in nas 
čaka, ampak kakor pravi evangelij, dela za nas. On sam je namreč 
rekel: »Verujte vame« in »Grem, da vam prostor pripravim«. In kaj je 
Jezusovo delo? Priprošnja. Sredniška molitev. Jezus moli zame, za 
vsakega od nas. Vendar pa si moramo ponavljati in tako sebe pre-
pričati, da je On zvest in da On moli zame. V tem trenutku. 

Jezus je med zadnjo večerjo Petru obljubil: »Molil bom zate«. 
To, kar je rekel Petru, pravi tudi nam: »Molim zate«. Vsakdo od nas 
mora reči: »Jezus moli zame, dela in pripravlja tisti prostor.« On je 
zvest. On je zvest in to počne zato, ker je obljubil. Nebo bo torej to 
srečanje, srečanje z Gospodom, ki je šel tja, da pripravi prostor, torej 
srečanje z vsakim od nas. To nam daje upanje, daje, da upanje raste. 
     Jezus je duhovnik, priprošnjik vse do konca sveta. Naj nam Gospod 
da to zavest, da smo na poti s to obljubo v sebi. Gospod naj nam da to 
milost, da bomo gledali gor in si mislili: »Gospod moli zame«. 

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

