VELIKONOČNA NEDELJA

Družinska nedelja
21. 04. 2019
Ponedeljek 22. 04. 2018
Hugo, škof v Grenoblu
Torek 23. 04. 2019
Jurij, mučenec
Sreda 24. 04. 2019
Vilfrid Yorški, škof
Četrtek 25. 04. 2019
Marko, evangelist
Petek 26. 04. 2019
Marija, Mati dobrega sveta
Sobota 27. 04. 2019
Cita, dekla
2. VELIKONOČNA BELA
NEDELJA

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
Ob 7.00 za + Antona Zajka
Ob 10.00 za +Vido Brumec in + Tajnikarjeve
Ob 19.00 za + Marijo Kelner (obl.)
Ob 19.00 za + Slavka Lipuša (obl.) in starše
Ob 7.00 za +Jurija, Julijano in Branka Juharta
Ob 19.00 za +Franca in Antonijo Ratej (obl.)
Ob 7.00 za + Marijo Mlakar (obl.) (Jurekova)
Ob 7.00 uri maša za žive in +farane
Ob 10.00 uri za + Franca (obl.), Terezijo in
Frido Vivod

Nedelja žena in mater
28. 04. 2019
1. Iskrena hvala mladincem in mladinkam za branje pasijona, tako na cvetno
nedeljo kot tudi na veliki petek; hvala pevcem za mogočno petje, še posebej organistu Davidu Preložniku, klaretistoma Urški Zupan in Filipu Brezovšku, hvala tenoristu Janezu Lotriču, solistkama Tanji Juhart in Katji
Polanec ter solistu Martinu Juhartu; hvala mežnarju Simonu Korošcu,
ključarjem za nošenje neba ter Janku za nošenje podobe Zveličarja; hvala
ministrantom, bralcem in vsem za dejavno sodelovanje.
2. Iskrena hvala Jožetu Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od
kapele do kapele, vsem vam pa za darove, ki ste jih ob tej priložnosti
darovali za cerkev. Prav tako iskrena hvala Poloni Mlakar in Marjani Pučnik za lepo okrasitev cerkve, in čiščenje cerkve, ministrantom, bralcem,
mežnarju, mladincem, organistoma in organistki, pevcem, izrednim delivcem obhajila in vsem za dejavno sodelovanje. Zares, čudovito obhajana
velika noč, skrivnost Kristusa trpečega, umrlega in vstalega. V četrtek nas
je bilo pri bogoslužju okrog 95, v petek le 39, v soboto zvečer pa okrog
100. Iskren boglonaj. Vse kaže, da vedno bolj dojemate, da Velika noč ni
le velikonočna nedelja, ampak tridnevno obhajanje Kristusove skrivnosti.
Hvala vam! Iskrena hvala tudi vsem, ki ste vodili molitev pred Najsvetejšim ob Božjem grobu in vsem, ki ste prišli počastit Najsvetejše.
Iskrena hvala Alfonzu Zajku za popravilo vrat na ograji, Alojzu Lubeju za
delo v vninogradu, Darjanu Gorenaku za menjavo žarnic na lestencih,

podjetju Strnad za kruhke, ki smo si jih razdelili na veliki četrtek v spomin
Jezusove postavitve evharistije
3. Iskrena hvala za dar za oljčne vejice (95,-€), ki je namenjen za izgradnjo
salezijanskega pastoralnega centra v Celju.
4. V prihodnjih dveh tednih, to je vse do 5. ali 9. maja ne bo verouka za vse
razrede.
Dragi farani!
Vstali Gospod ni več omejen s časom in prostorom, kar mu omogoča, da se lahko sreča z vsakim izmed nas. Še posebej se želi
srečati z nami v občestvu družine in župnije. Naj vas prazniki zbližajo, povežejo in osrečijo, predvsem pa obogatijo z izkustvom žive
vere v Vstalega Gospoda. Vsem vam, še posebej ostarelim in bolnim, želim blagoslovljene velikonočne praznike.
Vaš župnik Slavko Krajnc
Vesela aleluja!
Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato se beseda aleluja večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovim
čudežem, vstajenjem od mrtvih, človeške
besede ne zadoščajo. Petje aleluje je
podobno vriskanju planinca v gorah, ki se
na tak način veseli čudovitega sončnega
vzhoda. Občutij srca ne izpove z besedami, ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno se zgodi kristjanu: ob pogledu na
Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad
temo velikega petka, ne najde pravih
besed. Ostane mu samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja.
Staro ime za veliko noč je pasha, ki
pomeni prehod v Božje mesto, na čigar ulicah se poje alleluja (gl.
Tob 13,18). Pride ura, ko bo tudi v temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in bomo peli večno alelujo.
Papež Frančišek je v ponedeljek, 15 aprila, popoldne, torej na začetku velikega
tedna obiskal samostan Mater Ecclesiae
in voščil Benediktu XVI. za bližajočo se
veliko noč. Obisk Benedikta XVI. pa je
papežu Frančišku ponudil še priložnost,
da mu je iz srca voščil za rojstni dan. 16.
aprila je zaslužni papež dopolnil 92 let.

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 8. 03. 2019
petek, 15. 03. 2019
petek 22. 03. 2019
petek 29. 03. 2019
petek 5. 04. 2019
petek 12. 04. 2019
petek, 19. 04. 2019

VELIKONOČNA NEDELJA
21.04.2019
2. velikonočna ali bela ned.
Nedelja žena in mater
28.04.2019
3. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
05.05.2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 04. 2019
petek 03. 05. 2019
petek, 10. 05. 2019
petek, 17. 05. 2019
petek, 24. 05. 2019
petek, 31. 05. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

6.30
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Martin Juhart
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Urška Flis

Svetnik tedna – Jurij, mučenec
Sv. Jurij se je rodil v 3. stoletju (275/285) v Kapadokiji, danes Turčija, umrl pa leta 303/305 v mestu Lydda-Diospolis v Palestini. Ne
glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavitih v številne
legende, pa je bil vseskozi, zlasti po zaslugi križarjev, eden najbolj
češčenih svetnikov v »starem« krščanskem svetu. Zanesljivo pa je,
da je bil resnična zgodovinska osebnost, izpričan je tudi njegov
grob v Lyddu. Dan ostaja med nami predvsem kot simbol boja proti
zlu in predstavlja nenehni človekov boj s silami teme in greha, ki ga
pooseblja zmaj. Kdaj je dal sv. Jurij življenje za Kristusa? Najstarejše izročilo
pravi, da se je to zgodilo pod perzijskim kraljem Dacijanom, vendar se v tem
imenu verjetno skriva ime rimskega cesarja Dioklecijana. Zdaj na splošno prevladuje misel, da je prestal mučeništvo pod Dioklecijanom, najbrž leta 303 ali
malo prej, ko je ta cesar 'iztrebil' krščanstvo v svoji armadi. Sveti Jurij je zavetnik, poleg številnih mest (zlasti v Italiji) in držav, tudi Anglije, Genove, Ljubljane,
Ptuja in Pirana, škofije Limberg in raznih viteških redov; tabornikov, kmetov,
rudarjev, sedlarjev, kovačev, sodarjev, artistov, konj in živine, popotnikov, bolničarjev, ujetnikov, vojakov, jezdecev; priprošnjik proti vojnim nevarnostim, proti
skušnjavam, za vreme, proti vročici, proti kugi, sifilisu, gobavosti, različnim kožnim boleznim. Je tudi eden izmed štirinajstih priprošnjikov v stiski. Upodobitve: upodabljajo ga kot viteza na konju ali brez njega, pogosto z zmajem, prebodenim s sulico ali mečem. Njegov atribut je poleg sulice tudi zastava z »Jurijevim križem«. Upodabljali so ga skoraj vsi pomembni umetniki.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
VELIKONOČNA NEDELJA
Vstaj je Kristus, upanje moje…
21. 04. 2019 – 28. 04. 2019

VELIKONOČNA POSLANICA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Vstal sem in sem še naprej z vami!« Kristus je vstal, da nam podari življenje!.
Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na
velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga
prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in
osmišlja našo življenjsko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več
kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali
Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi
Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj,
spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah,
predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s
Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja
in večnega življenja.
V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko
Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z
vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem
še naprej z vami!«
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi,
ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem,
prihaja naproti tudi meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi
zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne
praznike!
msgr. mag. Alojzij Cvikl mariborski nadškof metropolit

