
 

 
 

1. V petek, 26. 4. 2019 se je 20. naših pastoralno zavzetih mladincev 
odpravilo v Ankaran na 3-dnevno pripravo na Oratorij 2019. Želimo jim 
prijetno bivanje na morju, predvsem pa dobro pripravo na zahtevno in 
odgovorno vodenje poletnega oratorija, ki bo od 15. do 21. julija 2019. 

2. Prihodnjo soboto bo za našo župnijo praznik Svete birme. Zato bo 
prihodnji teden za vse nas, še posebej pa za birmance, 
starše in botre posebno bogat in pomemben čas, saj 
bomo imeli šestdnevno intenzivno duhovno pripravo na 
prejem zakramenta sv. birme. Še posebej birmanci ste 
dolžni, da se vsak dan udeležite večerne svete maše in 
drugih srečanj priprave na birmo, ki so predvidena. Ker pa 
Cerkev pravi, da so »krščanski starši dolžni uvajati otroke 
v zakramentalno življenje, v njih oblikovati in utrjevati duha 
vere in jih pripraviti na učinkoviti prejem zakramenta svete 

birme« (SB 3), ste tudi starši in botri vabljeni, da se vsak večer udeležite 
svete maše in drugih srečanj, ki so predvidena. Tako bo: 

 v torek, 30. 4. 2019 ob 18.00 uri srečanje birmancev s katehistom 

Samom Pučnikom; 

 v četrtek, 2. 5. ob 18.00 uri »skušnja« ali srečanje birmovalca, nadškofa 

msgr. Alojzija Cvikla DJ z birmanci, ob 18.45 sveta spoved za starše in 

botre birmancev (spovedoval bo nadškofov tajnik g. Jere Sojč), med-

tem ko bo spoved birmancev v petek ob 18.30! Vabljeni in ne pozabite! 

3. Dragi starši birmancev! Lepa stara navada pa nam naroča, da pred 
praznikom birme starši in botri počistite in uredite cerkev in njeno okolico. 

Zato ste vabljeni v torek, 30. 4. 2019 ob 16.00 uri na delovno akcijo. 

Spodobi se, da je vsaj en starš od vsakega birmanca pri delavni akciji. 
4. Starši letošnjih prvoobhajancev ste vabljeni na sestanek 5. maja 2019, po 

10. maši. 
5. V sredo, 1. maja začnemo s šmarnično pobožnos-

tjo. Letos bomo brali zanimive zgodbe o našem 
misijonarju ob Nilu, Ignaciju Knobleharju. Ob pre-
danem misijonarjenju v (Kartumu) Sudanu velja tudi 
za pomembnega raziskovalca afriškega sveta sredi 
19. stoletja. Domačini so ga klicali Abuna Soliman.  

6. Tudi letos so Prihovljani, pod vodstvom Danija 
Lubeja, pripravili majsko drevo ali majpan, ki ga 
bodo jutri, v ponedeljek, ob 16. uri postavili. Iskrena 
hvala Andreju Lubeju, ki je dal smreko in vsem, ki ste pomagali pri pripravi 
in upam, jutri, tudi pri postavitvi.  

7.  Iskrena hvala Damijanu Tomažiču pri urejanju vrta; hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto! 

 

Sveta birma je pečat na pismo sv. krsta! (A.M.Slomšek) 
Vsak dar je iskra Svetega Duha na olje našega srca! (A.M.Slomšek) 
Sveta birma izpopolni krstno milost; podeli Svetega Duha; vtisne v 
dušo kristjana neizbrisno znamenje (“character” - Gospodov pečat) 
in popolneje zveže s Cerkvijo (C 11); naloži strožjo dolžnost, da z 
besedo in dejanji širimo in branimo vero ter s krstom in evharistijo 
sestavlja celoto zakramentov uvajanja v krščanstvo (KKC 1285; 
1303-1305). 
Sveta birma je tudi ‘binkoštno kronanje’ svetega krsta! Po birmi 
vsakdo dozori in prevzame odgovornost za svojo vero, ki jo mora 
oznanjati v svojem okolju. Je pa birma tudi dar, ki se razvija. Ko ga 
prejmeš, raste s tem, da živiš v Božjem Duhu. (Holandski katekizem) 

Obred podelitve svete birme: 
Škof pomoči konec desnega palca v krizmo, naredi birmancu, ki ga 
pokliče po imenu, s palcem na čelu križ in pri tem govori:  
I., sprejmi potrditev - Dar Svetega Duha.  
Birmanec odgovori: Amen. 
Škof da birmancu roko in reče: Mir s teboj.  
Birmanec odgovori: In s tvojim duhom. 
 

2. VELIKONOČNA BELA 

NEDELJA 

Nedelja žena in mater 

28. 04. 2019 

Ob 7.00 uri maša za žive in +farane 

Ob 10.00 uri  za + Franca (obl.), Terezijo in 

Frido Vivod 

Ponedeljek 29. 04. 2018 

Katarina Sienska, devica 
Petdnevnica k Svetemu Duhu za birmance 

Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek 1914) 

Torek 30. 04. 2019 

Pij V., papež 

Ob 19.00 za zdravje našega rojaka, duhovni-

ka Petra Pučnika SDB 

Sreda 01. 05. 2019 

Jožef Delavec 

Ob 10.00 za + Vido Brumec (obl.) 

Ob 19.00 za + Emila Škornika (1965) 

Četrtek 02. 05. 2019 

Atanazij, škof 

Ob 18.00 uri srečanje birmancev s škofom 

Ob 19.00 za + Jožefa Gošnjaka (1983) 

Petek 03. 05. 2019 

Filip in Jakob ml., apostola 

Ob 18.30 spoved birmancev 

Ob 19.00 za + Terezijo Zorko obl. (1431) 

Sobota 04. 05. 2019 

Florijan (Cvetko), mučenec 

PRAZNIK SV. BIRME NA PRIHOVI 

Ob 10.00 za + Marijo in Metoda Pučnika ter 

Stanka Mlakarja 

Ob 10.00 za + Maruško in Boža Pileja  

3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

05. 05. 2019 

Ob 7.00 uri maša za žive in +farane 

Ob 10.00 za + Jožefo Pliberšek (obl. Petkovo) 



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. velikonočna ali bela ned. 
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 

3. velikonočna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

05.05.2019 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Urška Flis 

4. velikonočna nedelja 
Dekliška nedelja 

12.05.2019 

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

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

 

KUD ZBOR MARIJE ZAVETNICE vabi na koncert „JOŠTOVA KUL-
TURA – JODOCI CULTURA“. Nastopila bosta: Otroški pevski zbor 

Prihova in Mladinski pevski zbor župnije Slovenske Konjice. 
11.5.2019 ob 16.00 uri v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. Vabljeni! 

 
Svetnik tedna – sveti Atanazij, škof 
Bil je doma v Aleksandriji. Leta 328 je postal aleksandrijski patriarh. Ima 

čast cerkvenega učitelja in velja za velikega bojevni-
ka zoper arijance, ki so tajili Jezusovo božanstvo. 
Moral je petkrat v pregnanstvo in je tako preživel 
dvajset let ločen od škofijskega sedeža po raznih 
krajih države kot begunec ali pregnanec. Zadnjih 
sedem let je živel kolikor toliko mirno, v Aleksandriji 
in delal za cerkveno edinost. Prejšnji arijanski ali 
polarijanski škofje so se oglašali za ponovno brato-
vsko 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 ve-
soljne 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. 

 Prejmite Svetega Duha

2. VELIKONOČNA BELA NEDELJA  

Nedelja Božjega usmiljenja 

Ne bodi neveren, ampak veren! 

28. 04. 2019 – 05. 05. 2019  

 

Papež Frančišek: Gluhe osebe neizogibno živijo v položaju šibkosti; to je 
del življenja in se lahko sprejme pozitivno. To, kar ni prav, pa je, da te 
osebe, tako kot tudi mnoge druge osebe z drugačnimi zmožnostmi in 
njihove družine, pogosto živijo v situacijah, kjer se morajo soočati s pred-
sodki, včasih tudi v krščanskih skupnostih. Gluhi nas učite, da je mogoče 
biti le tedaj, ko se živi to omejenost – skupaj z odgovornimi in vsemi člani 
civilne in cerkvene skupnosti –, graditelji kulture srečanja, v nasprotju z 
razširjeno ravnodušnostjo. Tako se lahko izboljša družbo in skupnost ter 
tudi gluhim osebam ponudi bivanjsko polnost, ki upošteva vse vidike 
življenja v njegovih različnih obdobjih. 
Bolj kot kdajkoli prej ste v današnjem kulturnem in družbenem kontekstu 
tudi vi, gluhi, dar v Cerkvi: »V moči prejetega krsta je vsak član Božjega 
ljudstva postal misijonarski učenec. Vsak krščeni je, ne glede na svojo 
vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangeliza-
cije« (Veselje evangelija, 120). Zato je lahko tudi navzočnost gluhih oseb 
med pastoralnimi delavci, ki so seveda formirani glede na svoje interese 

in zmožnosti, resnično vir in priložnost za evange-
lizacijo. Zelo si želim, da bi mogli tudi vi – kot po-
samezniki in tudi na ravni združenj – na vedno 
polnejši način sodelovati pri življenju vaših cerk-
venih skupnosti. Tako boste mogli ponovno odkriti 
in kar najbolj dati na razpolago darove, ki vam jih 
je podaril Gospod, v dobro družin in vsega 
Božjega ljudstva. 
Božje prisotnosti se ne zaznava z ušesi, ampak z 
vero; zato vas spodbujam, da poživite svojo vero, 

da bi mogli vedno bolj začutiti bližino Boga, čigar glas odmeva v srcu 
vsakega in ga morejo slišati vsi. Tako boste lahko pomagali tistim, ki ne 
»slišijo« Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni. To je pomemben 
prispevek, ki ga lahko gluhe osebe dajo vitalnosti Cerkve. 

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

