
 

 
 

1. Danes je kvatrna nedelja, ko posebej molimo in darujemo svoj dar za 
vzdrževanje bogoslovnega semenišča. Četudi nimamo svojega bogoslov-
ca v ljubljanskem semenišču, smo dolžni z molitvijo in materialno podpirati 
naše bogoslovce. Iskrena hvala za vaš dar. 

2. V postnem času je prav, da molimo in razmišljamo o Jezuso-
vem križevem potu, ki osmišlja tudi naše križeve pote. Ker 
imam v petek predavanja na TEOF, bomo imeli v nedeljo 
križev pot in sicer popoldan pri Sv. Joštu. Vabljeni! 

3. V sredo smo se spominjali obletnice izvolitve papeža Franči-
ška. Zato bomo sedaj po oznanilih zapeli zahvalno pesem in 
zmolili molitev v zahvalo za našega nadpastirja papeža Frančiška: 

Molimo. Gospod Bog, svojega služabnika papeža Frančiška si 
izbral za naslednika apostola Petra in za 
pastirja vsega svojega ljudstva. V Kristuso-
vem imenu naj brate potrjuje v veri in naj bo 
vsa Cerkev z njim povezana z vezjo miru, 
edinosti in ljubezni. Tako bomo vsi v tebi, 
pastirju naših duš, spoznali resnico in 
dosegli večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

4. Iskrena hvala Petru Korošcu za popravilo orodja, Simonu Korošcu, 
Marjanu Mlakarju in Martinu Juhartu za pomoč pri delu pri vrtu; Milanu 
Pučniku oz. Doberšku za cevni oder; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Prihodnjo soboto prosim moške za podiranje drv v gozdu. Dogovorite se z 
Alojzom Lubejem. Še posebej prosim za tri traktorje z vitlo in vsaj tri z 
motorno žago, druge pa s kakšno sekiro. Prosim, da se ključarji povežete 
s predstavniki vasi in obratno. Več nas bo, prej bo delo opravljeno. Že v 
naprej iskren boglonaj!  

6. Med praznikom sv. Jožefa (19.3.) in Gospodovim oznanjenjem (25.3.) 
obhajamo teden družine. Lani so bili v središču zakonci, letos pa družine z 
majhnimi otroki. Letošnje geslo se glasi Majhni koraki. Vsaka pot v veri se 
namreč začenja z majhnimi koraki. Molimo za družine in njihove otroke! 

7. Papež Frančišek:  Ne odlašaj s spreobrnitvijo 

Življenje je minljivo, kot pravi psalm: »Včeraj sem šel mimo in sem videl 
človeka, danes sem se vrnil in ni ga bilo več.« Nismo večni, ne smemo 
misliti, da lahko delamo vse, kar hočemo in pri tem zaupamo v neskončno 
Božje usmiljenje. Nikar si toliko ne upaj in drzni misliti, da boš pobegnil. 
»Do sedaj sem ušel, bom tudi v prihodnje.« Ne, si uspel uiti, a v bodoče 
ne veš… Nikar ne pravi: »Božje sočutje je veliko, odpustil mi bo številne 
grehe« in greš naprej tako, da delaš kar hočeš. Ne govori tako. Poslednji 
nasvet je: »Ne obotavljaj se spreobrniti se h Gospodu«, ne obotavljaj se 
spreobrniti se, spremeniti življenje, popraviti svoje življenje, odstraniti iz 
sebe tisto strupeno rastlino, vsi jo imamo, odstrani jo. »Ne obotavljaj se 
spreobrniti se h Gospodu in ne prelagaj iz dneva v dan, saj bo ne-
pričakovano izbruhnila Gospodova jeza.« 

 

2. postna nedelja 
Družinska nedelja 

17.03.2019 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik  
2. berilo: Lucija Pučnik 

3. postna nedelja 
Nedelja žena in mater 

24.03.2019 

7.00:  
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Urška Flis  

4. postna nedelja 
31.03.2019 

7.00 
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Petra Jug 
2. berilo: Žan Pem 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 8. 03. 2019 Sp. Grušovje:         petek 26. 04. 2019 

Raskovec:              petek, 15. 03. 2019 Preloge:                  petek 03. 05. 2019 

Dobrova :                petek 22. 03. 2019 Vrhole:                   petek, 10. 05. 2019 

Dobriška vas:         petek 29. 03. 2019 Sevec:                    petek, 17. 05. 2019 

Pobrež:                      petek 5. 04. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 05. 2019 

Novo Tepanje:        petek 12. 04. 2019 Vinarje:                   petek, 31. 05. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 04. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

2. postna nedelja 

Družinska nedelja 

17. 03. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 9.30 križev pot 
Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiško 

Pučnik (iz Novega Tepanja) 
Ponedeljek 18. 03. 2018 

Ciril Jeruzalemski, škof 
Ob 18.00 za + Petra Levarta (obl.)  

Torek 19. 03. 2019 

Jožef, Jezusov rednik 

Ob 7.00 za + Terezijo Zorko (1435) 
Ob 18.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (1838) 

(Žužman) 

Sreda 20. 03. 2019 

Marija Jožefa od Srca 

Jezusovega 

Ob 18.00 za +Jožefa in Marijo Kotnik 
Ob 18.30 srečanje katehistov bistriško-

konjiškega naddekanata 

Četrtek 21. 03. 2019 

Serapion, škof 
Ob 18.00 za + Julijano Pučnik (obl.) in Janeza 

Petek 22. 03. 2019 

Lea, spokornica 
Ob 7.00 v zahvalo  

Sobota 23. 03. 2019 

Jožef Oriol, duhovnik 
Ob 7.00 za + Franca Gumzeja (obl.) in Jožefo 
Ob 9.00 prihod skavtov iz Slovenskih Konjic 

3. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

Katarina Švedska, red. 

24. 03. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijano Županek (obl.) 
Ob 15.00 uri križev pot pri Sv. Joštu 



 
Med postnim časom se účimo posvetiti pravšen čas molitvi, tako osebni 
kot skupni, ki daje dih našemu duhovnemu življenju.               Benedikt XVI. 

 
Svetnik tedna – Ciril Jeruzalemski, škof 
 
Rodil se je v drugem desetletju 4. stoletja, torej v času, ko je cesar Konstan-
tin dal krščanstvu svobodo. Njegovi starši so bili dobri kristjani in so mu 
preskrbeli vzorno krščansko vzgojo, najbrž pri menihih. Ko je umrl jeruza-
lemski škof sv. Maksim, je Ciril postal njegov naslednik. V cerkvi božjega 
groba, ki so jo sezidali in posvetili nekaj let prej, je Ciril učil katehumene. S 
posebnimi katehezami jih je pripravljal na krst. Na srečo so se te kateheze 

ohranile in potrjujejo njegov sloves. Zaradi pravo-
vernosti je prišel v spor z arijanci. Ti so ga tožili 
cesarju, da ga je odstavil in poslal v pregnanstvo. 
Toda Ciril ni bil človek, ki bi klonil pred krivi-
co.  Sinoda v Selevkiji mu je vrnila škofovske pra-
vice, tako da se je čez leto dni vrnil v Jeruzalem. 
Sovražniki pa so ga spet tožili pri cesarju Kon-
stanciju v Carigradu in tamkajšnja sinoda ga je 
znova odstavila. Ko je Konstancij na jesen leta 
361 umrl in je zavladal cesar Julijan, je Ciril izkori-
stil nove določbe in se vrnil v Jeruzalem. V tem 
času se je zgodilo, da so Judje s pomočjo cesarja 
Julijana, imenovanega »odpadnik«, hoteli na novo 

pozidati porušeni tempelj. Ciril jih je spomnil na Jezusove besede, da ne bo 
ostal kamen na kamnu, in jih je svaril pred tem početjem. Niso mu verjeli. 
Potres in ogenj sta razdejala, kar so zgradili. Vendar Cirilovo trpljenje še ni 
bilo končano. Za cesarja Valenta je bil spet pregnan, ker je preveč očitno 
nasprotoval arijanizmu. Tokrat je ostal v pregnanstvu enajst let. Šele leta 
381 se je smel dokončno vrniti na svoj škofovski sedež. Koncil v Carigradu, 
katerega se je tudi sam udeležil, ga je tedaj slovesno priznal za zakonitega 
škofa v Jeruzalemu. Umrl je leta 386. Svoje življenjsko izkustvo je izrazil v 
besedah: »Nikar se ne sramujmo Gospodovega križa, ampak se hvalimo z 
njim. Ob vsaki priložnosti pogumno naredimo s prsti na čelu znamenje križa: 
ko jemo ali pijemo, ko pridemo domov ali ko gremo zdoma; preden zaspimo 
in ko vstanemo; ko hodimo in ko počivamo.« Goduje 18. marca. 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                           

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

2. postna nedelja 

Jezus se med molitvijo spremeni 
 

17. 03. 2019 – 24. 03. 2019  

 

Šest let pontifikata papeža Frančiška 
»Habemus papam«. S temi besedami je pred šestimi leti kardinal proto-
diakon Jean-Louis Tauran iz lože bazilike sv. Petra naznanil, da so kar-
dinali na konklavu izvolili novega Petrovega naslednika – Jorgea Maria 
Bergoglia, ki si je izbral ime Frančišek. Novo izvoljeni sveti oče je nago-
voril zbrano množico na Trgu sv. Petra z naslednjimi besedami:  
 »Bratje in sestre, dober večer. Vi veste, da je dolžnost konklava dati 
Rimu škofa. Zdi se, da so ga šli moji bratje kardinali iskat skoraj na 
konec sveta. Toda tukaj smo. Zahvaljujem se vam za sprejem.« 
»In sedaj začnimo to pot: škof in ljudstvo. To pot rimske Cerkve, ki 
predseduje v ljubezni (karitas) vsem Cerkvam. Pot bratstva, ljubezni, 
zaupanja med nami. Vedno molimo drug za drugega. Molimo za ves 
svet, da bi živeli veliko bratstvo. … Sedaj bi vam rad podelil blagoslov, a 
še prej vas prosim za uslugo: preden škof blagoslovi ljudstvo, vas pro-
sim, da vi prosite Gospoda, naj me blagoslovi. To je molitev ljudstva, ki 
prosi blagoslov za svojega škofa.« 
Pontifikat papeža Frančiška je zaznamovan z mnogimi srečanji, obja-
vami dokumentov, pa tudi s presenečenji in novostmi. V tem času je 
imel sveti oče več kot 1000 homilij, več kot 1200 javnih govorov, med 
njimi je bilo 264 katehez o veri, zakramentih, darovih Svetega Duha, o 
Cerkvi, družini, usmiljenju, krščanskem upanju, sveti maši, krstu, birmi, 
zapovedih ter o molitvi očenaša. Poleg tega smo med opoldanskimi 
molitvami lahko prisluhnili tudi 342 kratkim katehezam o nedeljskih  in 
prazničnih evangelijih. Izdal je dve encikliki (Luč vere in Laudato si'), tri 
apostolske spodbude (Veselje evangelija, Radost ljubezni in Veselite 
in radujte se), bulo Misericordiae vultus ob začetku izrednega leta Us-
miljenja, 36 apostolskih konstitucij ter 27 dokumentov motu proprij. 
Papež Frančišek je do sedaj vodil tri sinode – dve o družini in eno o 
mladih, za letošnji oktober pa je napovedal posebno sinodo za Amazoni-
jo. Odpravil se je na 27 mednarodnih apostolskih potovanj, med kate-
rimi je obiskal 41 držav in vse celine, z izjemo Oceanije. Udeležil se je 
treh Svetovnih dnevov mladih: julija 2013 se je mladim pridružil v Riu 
de Janeiru, tri leta kasneje v Krakovu, januarja letos pa v Panami. 

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

