
 

 

 

1. Iskrena hvala mladincem in mladinkam za branje pasijona, pevcem za 
mogočno petje, otrokom, ki so naredili in prinesli velike »žegne« ali butare 
ter vsem za lepo in dejavno sodelovanje. 

2. Prihodnji torek bodo imeli vsi otroci spoved. (4. razred ob 15.00 uri, 
7.,8.,9. razred ob 15.30 uri in 5.-6. razred ob 16.20 uri).  

3. Danes začenjamo Veliki teden: praznovanje Jezusove 
darovanjske ljubezni; teden hvaležnosti, veselja in upan-
ja. Ne pozabimo, da je Velika noč skrivnost, ki jo obha-
jamo tri dni: začetek je že v četrtek zvečer, nato pa: v petek skrivnost 
Trpečega, v soboto skrivnost Umrlega in v nedeljo skrivnost Vstalega. Še 
posebej vabljeni otroci vsak dan velikonočnega tridnevja k bogoslužju, še 
posebej na veliki četrtek k maši in po maši k blagoslovu kruhkov. Pri maši 
na veliki četrtek bo tudi obred umivanja nog, ki nas spominja, da je Jezus 
pri zadnji večerji postavil največjo zapoved, zapoved ljubezni, to pa simbo-

lično udejanjil z umivanjem nog učencem. Sleherni je poklican k služenju 
bližnjemu in Bogu. Na velikonočno nedeljo zjutraj pa bo najprej »obred 
vstajenja«, nato procesija in slovesna sveta maša. Pridite in 
praznujmo skupaj! 

4. V soboto zvečer bo pri maši sodeloval tudi operni pevec 
Janez Lotrič, ki bo zapel hvalnico velikonočni sveči, sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa. 

5. Iskrena hvala Simonu in Martinu za košnjo trave in razsvetljavo oglasne 
deske v zvonici; hvala Janku Juhartu za pleskanje spodnje dvorane, ki je 
bila že nadvse potrebna obnove; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

6. Češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu  

 od  8.00 do 09.00 - Dobriška vas in Pobrež 

 od  9.00 do 10.00 - Dobrova 

 od 10.00 do 11.00 - Novo Tepanje in Zg. Grušovje 

 od 11.00 do 12.00 - Raskovec 

 od 12.00 do 13.00 - Prihova  

 od 13.00 do 14.00 - Prepuž in Zg. Grušovje 

 od 14.00 do 15.00 - Sp. Grušovje 

 od 15.00 do 16.00 - Preloge in Sevec 

 od 16.00 do 17.00 - Vinarje in Vrhole 
 

7. Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh: 

 09.30 - Raskovec   

 10.00 - Dobriška vas 

 10.30 - Pobrež 

 11.00 - Dobrova 

 11.30 - Novo Tepanje 

 12.00 - Sp. Grušovje:  

Tajnikarjeva kapela 

 12.30 - Sp. Grušovje:  

Kukova kapela 

 13.00 - Pri kapeli pred gostilno Danica 

 14.00 - Sevec 

 14.30 - V cerkvi sv. Jošta 

 15.00 - Vrhole 

 15.30 - Prepuž 

 16.00 - Zg. Grušovje 

 17.00 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 

 

8. Iskrena hvala (družini Kobale Antonu Brdniku, Alojzu Pučniku, družini 
Brumec in drugim neimenovanim) za dar, ki ste ga darovali v januarju, 
februarju in marcu za obnove. Kot veste smo pred kratkim uredili ograjo 
vrta, ga nekoliko zmanjšali in pripravili prostor za jaslice, ki jih bomo za 
božič postavili pred vrtom. Za dela, ki so bila opravljena, moramo plačati 
veliko več kot smo predvideli. Zato se vam iskreno priporočam za vaš dar. 
Končno je tudi vrt z okolico, dobil nekoliko lepšo podobo. Hvala za razu-
mevanje. 

9. Slovenska Karitas že 11. leto zapored organizira vseslovensko dobro-
delno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti. Večino zbranih sredstev v tej 
akciji Karitas namenja ljudem, ki so v hudi materialni stiski, bolezni, preni-
zkih dohodkov oz. pokojnin. Pomaga jim pri nakupu hrane, higienskih 
pripomočkov in plačilu položnic. Svoj dar lahko nakažete na TRR: SI56 
0214 0001 5556 761, namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 
930, ali pa s položnico v zvonici, lahko pa daste tudi v nabiralnik, kjer piše 
za Karitas in bomo skupaj odposlali zbrane darove. Hvala že v naprej! 

 
 

Cvetna nedelja  
Dekliška nedelja 

14. 04. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

Ob 10.00 uri  za +  Jožefa in Marijo Pliberšek 

(1839) Žužman 

Ponedeljek 15. 04. 2018 

Helena (Jelica), kneginja 
 

Torek 16. 04. 2019 

Bernardka Lurška, devica 
Ob 7.00 za + Antona Uršiča (obl.), Marijo in 
sorodnike 

Sreda 17. 04. 2019 

Robert, opat 
Ob 10.00 krizmena maša v Mariboru 
Ob 19.00 za + Toneta Rahleta (obl.) 

Veliki četrtek 18. 04. 2019 

Evzebij, škof 
Ob 19.00 za + Marijo Kolar (obl.) in Karla 

Veliki petek 19. 04. 2019 

Leon IX., papež 
Ob 19.00 – bogoslužje velikega petka  

Velika sobota 20. 04. 2019 

Teotim (Teo), škof 

Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje Naj-
svetejšega pri Božjem grobu 

Ob 19.00 VIGILIJA  za + Branka Oblonška (obl. 

VELIKONOČNA NEDELJA 

Družinska nedelja 

21. 04. 2019 

Ob 6.30 uri obred vstajenja s procesijo in nato 

maša za žive in +farane 
Ob 10.00 uri  za +Alojza Bračiča (obl.) in 

Terezijo   



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. 
 

6. postna CVETNA nedelja 
14.04.2019 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Polona Mlakar 

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 

Bela nedelja 
Nedelja žena in mater 

28.04.2019 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Simona Borovnik 

 

Svetnik tedna – Bernardka Lurška, devica 
Sv. Bernardka se je 7. januarja 1844 rodila zglednima krščanskima staršema,  očetu 

Francu Soubirousu in materi Luizi Casterot, v skromni družini v 

Lurdu v Franciji. 11. februarja 1858 se je štirinajstletni Bernardki 

v Massabiellski votlini prvič prikazala lepa Gospa – Božja Mati 

Marija. 14. februarja 1858 je šla k votlini skupaj s prijateljicami, a 

je lepo Gospo videla le ona. K votlini je šla ponovno 18. februarja 

1858 in Gospa jo je povabila, naj prihaja k votlini petnajst dni. Ob 

votlini je Bernardka pokleknila, pričela moliti rožni venec, nato pa v zamaknjenju 

gledala Gospo in se z njo pogovarjala. Opazovalcev je bilo vsakokrat več, a Gospo 

je videla le Bernardka. Gospa jo je ob prikazovanjih učila moliti, ji razodela tri 

skrivnosti (namenjene so bile samo Bernardki in jih nikoli ni razodela), naročila ji 

je, naj z rokami izkoplje studenec, iz njega pije ter se umije v njem (tako je začel 

izvirati studenec), potem naj jé travo, ki raste okrog votline, naj gre k duhovnikom 

ter jim naroči, naj v Massabiellu sezidajo kapelo in naj poljubi zemljo za grešnike, 

k čemur je potem Bernardka povabila tudi ostale zbrane ljudi ob votlini. 4. marca 

1858 je Bernardka po zamaknjenju izjavila: »Ko je odšla, se mi je nasmehnila. 

Toda ni se poslovila.« Na prigovarjanje župnika je Bernardka 25. marca 1858 

Gospo vprašala, kdo je; in ona ji je na četrto vprašanje v vsej lepoti in z gesto rok 

odgovorila: »Jaz sem Brezmadežno spočetje.« Ob zadnjem prikazovanju 16. julija 

1858 je bila pot k votlini na ukaz župana zaprta, zato je Bernardka Marijo gledala z 

druge strani reke. Marija je prišla po slovo. Po prikazovanju je Bernardka izjavila: 

»Nikdar je nisem videla tako lepe.« Bernardka je kasneje postala redovnica in se je 

s težkim srcem poslovila od jame prikazovanj. 16. aprila 1879 je umrla med molit-

vijo rožnega venca, stara komaj 35 let.  

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DEVICE MARIJE. 

6. postna ali CVETNA nedelja: 14. 04. 2019 – 21. 04. 2019  

Benedikt XVI.: 
Jezus je prišel 
iz Betfage in 
Betanije na 
Oljsko goro, od 
koder so nam-
reč pričakovali 

Odrešenikov 
prihod. Naprej 
je poslal dva 
svoja učenca, 
katerima je 
rekel, da bosta 

našla privezanega osla, mladiča, na katerega se ni še nihče povzpel. 
Odvežeta naj ga in mu ga pripeljeta. S temi besedami je želel poudariti, 
da bo šel v mesto na sposojenem oslu, katerega bo takoj zatem naročil 
vrniti njegovemu gospodarju. Jezus je namreč kralj miru in kralj pre-
prostosti, kralj ubogih. Ko so privedli osla, so učenci položili  nanj svoja 
oblačila in 'nanj posadili Jezusa'. In množica mu je vzklikala: »'Blagoslo-
vljen, ki prihaja, kralj, v Gospodovem imenu'! Mir v nebesih in slava na 
višavah!« (Lk 19,37-38). 
Beseda iz psalma 118: 'Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu', 
je bila najprej del Izraelove romarske liturgije, s katero so pozdravljali 
romarje ob vstopu v mesto ali tempelj. Ta blagoslov so duhovniki izrekali 
prihajajočim romarjem, ga tako rekoč polagali nanje. Z njim so počastili 
tudi Jezusa, ki je prihajal v imenu Gospodovem, Jezusa, ki so ga 
pričakovale in napovedovale vse obljube. 
Pozdrav „Blagoslovljen, ki prihaja“ je zelo zgodaj prišel v liturgijo. Za 
nastajajočo Cerkev 'cvetna nedelja' ni bila preteklost. Kakor je Gospod 
tedaj na oslu vstopil v sveto mesto, tako ga je Cerkev videla vedno na 
novo prihajati v ponižni podobi kruha in vina. Cerkev pozdravlja Gospo-
da v sveti evharistiji kot tistega, ki zdaj prihaja, ki je vstopil v njeno sre-
dišče. Cerkev ga pozdravlja hkrati kot tistega, ki nenehno ostaja 
Prihajajoči in nas pelje proti svojemu prihodu. Kot romarji se mu 
približajmo; kot romar nam Gospod prihaja naproti in nas sprejema za 
svoj 'vzpon' na križ in vstajenje v naravnanosti na končni Jeruzalem, ki v 
občestvu z njegovim telesom že sedaj raste sredi tega sveta. 

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

