
 

 
 

1. Včeraj je prejelo zakrament svete birme 11 birmancev in birmank. Bog 
daj, da bi z darovi Svetega Duha in veseljem oznanjali in pričevali za 
Kristusa. Vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k pripravi in sloves-
nemu obhajanju, iskren boglonaj. 

2. Že nekaj dni otroci prepevajo: »Šmarnice bele, so zacvetele, Materi jih 
prinašamo v dar…« Žal so nekateri otroci in z njimi starši pozabili, da smo 
začeli šmarnično pobožnost. Zato vas prosim, da pripeljete otroke k 
šmarnični pobožnosti in da se te lepe pobožnosti tudi sami udeležite.  

3. Učenci in učiteljice OŠ Prihova obveščajo, da bo na šoli Prihova potekala 
zbiralna akcija papirja. V ta namen nas naprošajo, da jim priskočimo na 
pomoč, saj lahko le s skupnimi močmi uspemo napolniti  kontejner. Zbi-
ralna akcija bo  potekala od  6. 5. do 13. 5. 2019.  Že vnaprej se nam 
zahvaljujejo za vaše sodelovanje! 

4. Iskrena hvala za postavitev mogočnega majskega drevesa ali majpama. 
Letos se vas je postavitve udeležilo kar 35, kar je verjetno največ doslej. 
Lepo, da s tem izražate zavest povezanosti, skupnosti in sodelovanja. 
Iskren boglonaj. 

5. Po starodavni navadi se v mesecu maju na vratih vaših domov oglasijo 
člani ŽPS s prošnjo za darove za rože. Gre za zavest, da smo vsi odgo-
vorni kako sta cerkev in njena okolica urejena in okrašena. Že v naprej 
iskren boglonaj za vsak vaš dar. Vaša gostoljubnost in odprto srce naj jih 
osrečita in razveselita. 

6. Iskrena hvala Janezu, Branki, Petri, Žanu in Nini Pučnik ter Kristini Strnad 
za nasaditev rož; Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave, 
Vladu Brdniku za traktor in mulčar (saj je naš traktor v popravilu); hvala za 
ačiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

7. Nekateri že sprašujete, ali bomo letos organizirali župnijsko romanje. 
Glede na poroke in druge obveznosti bo letošnje župnijsko romanje 15. 
junija k Mariji Bistrici na Hrvaškem. Ob tej priložnosti si bomo ogledali 
krapinskega pračloveka neandertalca, ki je živel pred 130 tisoč leti. 

 

»Ljubezen 

pomeni zave-

zati se brez 

garancije, 

dati sam sebe 

v upanju, da 

bo ljubezen 

obrodila 

ljubezen v 

ljubljeni 

osebi.«  (Erich 

Fromm) 
 

 
 

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. 

 

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 

5. velikonočna nedelja 
Družinska nedelja 

12.05.2019 

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

10.00 
OTROCI 

 

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) 

Ponedeljek 06. 05. 2018 

Dominik Savio 
 

Torek 07. 05. 2019 

Gizela, opatinja 

Ob 7.00 za + Franca Oblonška (obl.) 

Ob 19.00 za + Ivano Majšler (1904) 

Sreda 08. 05. 2019 

Viktor (Zmago) Milanski 

Ob 19.00 za + Antonijo Brence (obl.) in sina 

Maksa ter Justino 

Četrtek 09. 05. 2019 

Izaija, prerok 
Ob 19.00 za + Vilija Mihelaga (obl.) 

Petek 10. 05. 2019 

Job, svetopisemski mož 

Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo in 

Emilijo 

Sobota 11. 05. 2019 

Ignacij Lakonijski 

Ob 7.00 za + Ludvika Kobaleja (obl.) 

Ob 16.00 koncert pri Sv. Joštu 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Dekliška nedelja 

12. 05. 2019 

Ob 7.00 uri maša za žive in +farane 

Pri Sv. Joštu 

Ob 10.00 za +starše Goričan-Turk  



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 Dominik Savio 
 
Ta božji ljubljenec se je rodil 2. aprila 1842 v kraju Riva di Chieri v jugozahod-
nem delu italijanske pokrajine Piemont in bil še isti dan krščen. 8. aprila 1849, 
na veliko noč, je prejel prvo sveto obhajilo. Znal je že pisati in ta dan je v svoj 
dnevnik zapisal sklepe za svoje življenje: »Pogosto bom šel k spovedi in pristo-

pil bom k svetemu obhajilu, kolikokrat mi bo spovednik dovolil 
(takrat še ni bilo v navadi vsakdanje sveto obhajilo). Posvečevati 
hočem Gospodove dneve. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija. 
Rajši umrjem, kot da bi storil en sam greh.« V šoli je bil vedno prvi, 
čeprav se za prvenstvo nikoli ni potegoval. Zvesto je služil Bogu, ki 
mu je podaril tako lepe talente. Don Bosko v svojem življenjepisu 
Dominika Savia pripoveduje, kako sta se prvič srečala. Leta 1854 

je prišel k njemu župnik iz mesteca Mondonico in mu pripovedoval o svojem 
učencu Dominiku Saviu. »Tukaj v vaši hiši imate morda prav take dečke,« mu je 
dejal, »toda težko bi našli katerega, ki bi ga prekašal po bistrosti in po krepostih. 
Poskusite in videli boste, da je to nov sveti Alojzij!« Kmalu zatem je Dominik 
prišel k don Bosku v spremstvu svojega očeta. »Poklical sem ga na stran,« se 
spominja don Bosko, »in pričela sva se pogovarjati o njegovem dosedanjem 
šolanju in življenju. Med nama se je takoj spletla iskrena zaupnost. Zaznal sem, 
da je duša tega dečka polna Gospodovega duha in nemalo sem osupnil spričo 
del, ki jih je božja milost uresničila v njem že v tako nežnih letih.« V don Boskovi 
šoli je ostal dve leti in pol. Svetniški vzgojitelj je strmel, ko je videl, kako čudovi-
to napreduje Dominik v božji modrosti in milosti. Posebno rad je častil Marijino 
brezmadežno Srce in 8. junija 1856 je ustanovil posebno Družbo Brezmadežne, 
za katero je sestavil pravila, ki razodevajo neverjetno duhovno zrelost komaj 
štirinajstletnega dečka. 9. marca 1857 zvečer je nenadno tako oslabel, da so 
mu podelili zakramente za umirajoče. Kdor ga je slišal govoriti ali je pogledal v 
njegov vedri obraz, bi si mislil, da je legel samo zato, da se malo odpočije. Nih-
če razen njega samega ni mogel verjeti, da se mu res bliža smrt. Ob njem je bil 
don Bosko pa oče in mati. Mati je jokala, oče je na njegovo prošnjo molil molitve 
za umirajoče. Z besedami: »Zbogom, dragi očka, kako lepo je, kar gledam!« in 
s srečnim smehljajem na obrazu je brez najmanjšega trepeta izdihnil – poroča 
don Bosko, ki se mu je ob smrti Dominika Savia trgalo srce. »Moja ljubezen do 
njega je bila ljubezen očeta do sina, vrednega najglobljega in najnežnejšega 
čustva.« Dominika Savia je za blaženega razglasil papež Pij XII. leta 1950, štiri 
leta kasneje pa za svetnika. Leta 1956 ga je postavil za zavetnika mladih cer-
kvenih pevcev. 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

Prinesite ribe, ki ste jih pravkar 

ujeli (Jn 21, 10b). 

3. VELIKONOČNA NEDELJA  

Da, Gospod, ti veš da te ljubim! 

05. 05. 2019 – 12. 05. 2019  

 

Papež Frančišek švicarskim gardistom: Biti priče in apostoli osebne in 
skupnostne prenove  

Sveti oče se je švicarskim vojakom zahvalil za dragoceno in veli-
kodušno služenje papežu in Cerkvi, ki ga opravljajo s predanostjo, profes-
ionalnostjo in ljubeznijo. Spodbudil jih je, naj so priče vstalega Kristusa. 
»Gre za to, da veselo velikonočno oznanilo postane aktualno, s tem ko se 
širi kultura vstajenja, predvsem v življenjskih okoljih, kjer prevladuje kultu-
ra smrti,« je zatrdil papež. Tudi švicarski gardisti se pri svojem delu v 
Vatikanu in v času, preživetem v Rimu, srečujejo z osebami, ki »ječijo v 
sodobnih grobovih bolečine, izgubljenosti in stiske ter čakajo na luč, ki bi 
jih prerodila v novo življenje«. Papež je zbrane zato spodbudil, naj jim 
namenijo »tolažilno besedo in bratsko gesto«, da bi tako postali prepričljivi 
pričevalci vstalega Kristusa, živega in navzočega v vsakem času. 

Švicarski gardisti so poklicani pričevati o svoji veri z veseljem, da 
bi duh, s katerim opravljajo svoje delo, pustil dober vtis na mnoge osebe, 
ki jih srečujejo, predvsem na vhodih v mesto Vatikan. Papež je vsakega 
zaprosil: »Delajte na način, da bodo vsi, ki jih srečate pri svojem vsakod-
nevnem služenju, člani kurije, kolegi različnih delovnih okolij v Vatikanu, 
romarji in turisti, lahko tudi po vas odkrili Božjo ljubezen do vsakega člo-
veka. To je prvo poslanstvo vsakega kristjana.« 

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

