
 

 
 

1. Danes je za nas posebej milostni dan, ko lahko obhajate zakrament svete 
spovedi tako pred in med mašo. Velikonočni prazniki so najpomembnejši 
v celotnem cerkvenem letu. Cerkev nas vabi, da jih obhajamo izpraznjeni 
vsega slabega, vseh grehov in opustitev dobrega in napolnjeni z vsem 
dobrim. Ne pozabite na neizrekljivi dar Božjega usmiljenja, ki se sklanja 
nad nas v sveti spovedi. Iskrena hvala minoritskemu provincialu p. Igorju 
Salmiču za spovedovanje in večerno vodenje somaševanja ter sklep 
celodnevnega češčenja. Vedno dobrodošel na Prihovi! 

2. Danes pa je za našo župnijo že drugi dan celodnevnega češčenja SRT. 
Lepo vabljeni k popoldanskemu češčenju, večerni maši in sklepu češčen-
ja. Sv. Janez Vianej je zapisal: »Človek je pred Najsvetejšim kot stvarstvo 
pred Stvarnikom, ki osupne pred veličino Boga!«  

3. Včeraj je imel g. Aleš Čerin predavanje staršem veroučencev na temo 
Starši – roparji izkušenj svojih otrok! Predavanje je temeljilo na lastni 
izkušnji vzgoje svojih otrok. Bil je nadvse zanimiv. To bi morali slišati vsi 
starši, a se je – žal - srečanja udeležilo le okrog 25 staršev. Iskrena hvala 
vsem, ki ste sprejeli vabilo in prisluhnili zelo uporabnim nasvetom, tistim 

pa, ki se srečanja niste udeležili pa naj velja le beseda »škoda!« in to 
velika škoda za vas in vaše otroke. 

4. V zvonici si lahko vzamete oljčne vejice, ki jih lahko vključite v „žegne“ ali 
presmece-butare. Vzemite si čas in skupaj z otroki pripravite „žegen“ za 
cvetno nedeljo. Dar za vejice bo šel za izgradnjo salezijanskega mladin-
skega centra v Celju. 

5. Bodoči prvoobhajanci imajo verouk v soboto 14. aprila 2019. V učilnici  se 
bomo zbrali ob 9.00 uri, kjer bomo ostali skupaj dve uri. 

6. V petek bo v Slovenskih Konjicah ves dan spovedovanje. To bi moralo biti 
že prejšnji petek, a so datum spremenili. 

07.00 – 09.00 Robi Sekavčnik 

08.00 – 09.00 Slavko Krajnc 

09.00 – 11.00 Jože Brezovnik 

11.00 – 12.00 Peter Leskovar 

12.00–13.00 Jože Vogrin 

13.00–14.30 Jože Vogrin in Peter Leskovar 

14.30 – 17.00 nadškof Marjan Turnšek  

17.0 – 19.00 Robi Sekavčnik 

7. Danes - po 10. maši -, bo sestanek za starše birmancev. S katehistom 
Samom se po maši zberete v učilnici.  

8. Prihodnja nedelja bo cvetna, zato bo pred deseto mašo blagoslov cvetja 
in zelenja ter procesija, s katero bomo ponazorili Kristusov slovesni vhod 
v Jeruzalem, pri maši pa prisluhnili pasijonu po Luku, ki ga bodo brali naši 
mladinci. 

9. Iskrena hvala Simonu Korošcu in Damijanu Tomažiču za delo na vrtu, 
Davorju Mlakarju in Tomažu Novaku pa za ureditev vrtne ograje.  

10. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Romanje v Lurd od 21. do 25. maja 2019 z avtobusom; organizira župni-
ja Slovenska Bistrica z žpk. Janijem Družovcem in turistična agencija 
Milan Sajko. Za informacije pokličite na 041/736-031. Več informacij in 
program je tudi v zvonici. Vabljeni! 

 
 

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. 
 

5. postna TIHA nedelja 
07.04.2019 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Marjana Pučnik 

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

6. postna CVETNA nedelja 
14.04.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

Tiha nedelja 7. 04. 2019 

II. dan češčenja SRT 

 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  za + Jakoba in Marijo Rajh ter 

rodbino in starše Kóvač 
Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za +  Marijo Juhart (Kreps - 1677) 

Ob 19.00 uri za + Franca Stupana (1824) 

Somaševanje vodi p. dr. Igor Salmič OFMConv  

Ponedeljek 08. 04. 2018 

Maksim in Timotej, muč. 
 

Torek 09. 04. 2019 

Valtruda, redovnica 
 

Sreda 10. 04. 2019 

Ezekijel, prerok 
Ob 19.00 za + Stanka Mlakarja (obl.) 

Četrtek 11. 04. 2019 

Stanislav, škof 
Ob 19.00 za + starše Kokol (obl.) 

Petek 12. 04. 2019 

Julij I., papež 

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

Zvonka 
Celodnevno spovedovanje v Slov. Konjicah  

Sobota 13. 04. 2019 

Ida, redovnica 
Ob 7.00 uri za + Jožefo, Marijo in Antona Pli-

berška 

Cvetna nedelja  

Družinska nedelja 

14. 04. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

Ob 10.00 uri  za +  Jožefa in Marijo Pliberšek 

(1839) Žužman 



VELIKONOČNA NEDELJA 
21.04.2019 

6.30 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

 

Svetnik tedna – Ezekijel, prerok 
 
Simboli štirih evangelistov: Matej - človek, Marko - lev, Luka - vol, Janez - 
orel so nakazani v knjigi preroka Ezekijela, ki je deloval med judovskim iz-
voljenim ljudstvom tedaj, ko ga je zadela najhujša nesreča - babilonska 
sužnost. Ljudem je odločno povedal, da je sužnost kazen za njihovo nez-
vestobo Bogu. Njegova preroška govorica je polna veličastnih 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 prero-
ka 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 nemoral-
nega življenja. Bil je neizprosen varuh božjih zakonov. Ko so se njegove 
grozeče prerokbe uresničile, pa Evzekijel nastopa kot tolažnik nesrečnega 
ljudstva in v apokaliptičnih videnjih napoveduje odrešenje in vrnitev ljudstva 
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 svetišča: 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 kate-
re 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 dom-
nevajo, 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. 

5. postna TIHA nedelja 

Pojdi in odslej ne gréši več!“ 
 

07. 04. 2019 – 14. 04. 2019 

 

Papež Frančišek: Ni Bog tisti, ki dela razlike. Mi smo ustvarjalci razlik! 
»Zakaj je danes na svetu toliko lačnih otrok? Ker Bog dela razlike? Ne! 
Razlike dela ta nepravični ekonomski sistem, v katerem je vedno manj 
bogatih in vedno več revnih brez vsega. Mi smo tisti, ki z nepravičnim 
ekonomskim sistemom delamo razlike in povzročamo, da so otroci 
lačni!« Ko bomo stopili pred Jezusa, nam bo rekel: Hvala, kajti lačen 
sem bil in si mi dal jesti. In tistim, ki s sistemom lakote ubijajo otroke in 
ljudi, bo rekel: Ti pojdi stran, kajti lačen sem bil in nisi me niti pogledal. 
Mi smo torej tisti, ki delamo razlike. 
Enako velja tudi v primeru vojn. »Zakaj mi, bogata Evropa, Amerika, 
prodaja orožje za ubijanje otrok, za ubijanje ljudi? Mi smo tisti, ki delamo 
razlike!« Papež je poudaril: »In vi morate te stvari povedati jasno, v ob-
raz, brez strahu. Če vi mladi niste zmožni zastaviti teh vprašanj, poveda-
ti te stvari, niste mladi, nekaj vam manjka v srcu. Mi delamo razlike.« 
Papež je nadaljeval, da je na vesti naroda, ki proizvaja orožje in ga pro-
daja, smrt vsakega otroka, vseh ljudi, uničenje družin. »Moramo si 
zastaviti ta neprijetna vprašanja,« je dodal in izpostavil, da je pomembno 
imeti na nemir v srcu ter se zavedati, da smo mi tisti, ki delamo razlike. 
Značilnost današnjih mladih generacij je namreč ta, da so »tekoči«, kar 
pomeni da so »izkoreninjeni«, pri čemer se je papež skliceval na enega 
najpomembnejših sociologov 20. stoletja Zygmunta Baumana. Do »ute-
kočinjenosti« pride, ko oseba ni zmožna najti svoje identitete, svojih ko-
renin, ko s spominom ne zna stopiti onkraj in se soočiti s svojo zgodovi-
no, z zgodovino svojega naroda, z zgodovino človeštva, z zgodovino 
krščanstva. To ne pomeni, da je treba ostati v zgodovini. »A morate iti h 
koreninam, vzeti sok korenin in jih ohranjati za rast. Mladi ne morejo 
hoditi dalje, če so izkoreninjeni. »Ne moremo ustvarjati kulture dialoga, 
če nimamo identitete, kajti dialog bo postal kot voda, ki steče stran. Jaz 
sem s svojo identiteto  v dialogu s tabo, ki imaš svojo identiteto, in tako 
oba greva dalje. A pri tem se moram dobro zavedati svoje identitete in 
vedeti, kdo sem in da sem drugačen od drugih.« Obstajajo namreč ljud-
je, ki ne poznajo svoje identitete in živijo po modi. Nimajo notranje luči in 
živijo pod ognjemeti, ki trajajo pet minut. »Poznati svojo identiteto.«  

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

