
 

1. Danes je kvaterna nedelja, zato bomo nabirko oddali za vzdrževanje 
našega bogoslovnega semenišča. Iskren boglonaj za vaš dar.  

2. V sredo prosim vse člane ŽPS na redno sejo. Ker je pet let naokrog, bomo 
na 4. postno nedeljo izbirali nove člane ali potrdili 
dosedanje člane ŽPS za nadaljnjo petletno obdobje. 

3. Prihodnjo soboto bo prišel na mladinsko srečanje prof. 
dr. Roman Globokar, nekdanji direktor škofovih zavodov 
in profesor na Teološki fakulteti. Vse mlade vabim, da se 
srečanja v soboto ob 19.00 uri zagotovo udeležite. 
Srečanje bo na temo Mladi in vera. 

4. V torek 10. marca ni verouka za bodoče prvoobhajance, bo pa redni 
verouk 17. marca. 

5. Iskrena hvala Borutu Mlakarju za sadike vinske trte, Darku Groseku za 
železo za nove sadike, Alojzu Lubeju za kompos in plastične vrečke za 
sadike; hvala moškim za posaditev sadik in popravilo ograje: Slavku 
Juhratu, Slavku Figeku, Dušanu Podergajsu, Janezu Pučniku, Alojzu 
Lubeju, Žanu Pučniku, Petru Pučniku, Slavku Pučniku, Petru Tonkoviču, 
Franciju Špesu, Jožefu Pučniku in Damijanu Tomažiču. Iskren boglonaj! 

6. Iskrena hvala Alfonzu Zajku za popravilo traktorja, hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 

Papež Frančišek: »Pomembno je vprašati se, če se je mogoče ljubiti 'za 

vedno'. To vprašanje si moramo zastaviti: je mogoče ljubiti se 'za 

vedno'? Danes se veliko oseb boji dokončnih odločitev.« 

Papež Frančišek: Molitev, pomiritev in tri besede 
»Dobro vemo, koliko težav in preizkušenj pozna življenje moža in žene. A 
pomembno je, da se ohranja živa zveza z Bogom, ki je osnova zakonske 
zveze. Resnična vez je vedno tista z Gospodom. Papež je pri tem izpostavil 
pomen molitve: »Ko družina moli, se ta vez ohranja. Ko mož moli za ženo 
in žena moli za moža, vez postaja močnejša.« Res je, da v zakonskem 
življenju prihaja do mnogih težav, veliko krat prihaja tudi do prepirov med 
zakoncema. A to naj nas ne žalosti, je pripomnil papež, ljudje smo pač taki. 
»Skrivnost pa je, da je ljubezen močnejša od trenutka prepira,« je takoj 
dodal in povedal, da sam zakoncem vedno svetuje, naj dan, ko je prišlo do 
prepira, nikoli ne končajo, ne da bi se prej pomirili. Niso potrebne velike 
reči, dovolj je majhna gesta, ljubkovanje. In jutri začneta znova. Takšno je 
namreč življenje in na ta način ga je treba živeti: s pogumom, da ga želita 
živeti skupaj. »Zakonsko življenje je čudovita stvar in vedno ga moramo 
varovati, varovati otroke,« so odmevale Frančiškove besede. Ponovno je 
spomnil na tri besede, ki se morajo doma vedno uporabljati: prosim, hvala 
in oprosti. S temi tremi besedami, z vzajemno molitvijo moža in žene ter s 
pomiritvijo preden se konča dan bo vsak zakon uspešen. 

 

Prihova:                     petek, 06. 03. 2020 Sp. Grušovje:         petek 24. 04. 2020 

Raskovec:                 petek, 13. 03. 2020 Preloge:                četrtek 30. 04. 2020 

Dobrova :                    petek, 20. 03. 2020 Vrhole:                   petek, 08. 05. 2020 

Dobriška vas:             petek, 27. 03. 2020 Sevec:                    petek, 15. 05. 2020 

Pobrež:                       petek, 03. 04. 2020 Prepuž:                   petek, 22. 05. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 10. 04. 2020 Vinarje:                   petek, 29. 05. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 17. 04. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

08. 03. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.), Miro in Frančiško Puč-

nik (Štrank) 

Ponedeljek 09. 03. 2020 

Frančiška Rimska, red. 
Ob 18.00 za + Pavlino Vrbek (2086) 

Torek 10. 03. 2020 

40 mučencev iz Armenije 
Ob 18.00 za + Antona Juharta (2046) 

Sreda 11. 03. 2020 
Sofronij, škof 

Ob 18.00 za + Alfonza Zajka (obl.) in nato seja ŽPS 

Četrtek 12. 03. 2020 

Justina, devica-gregorjevo 

Ob 18.00 za + starše Slavo in Franca Pliberška (iz Po-

breža)        

Petek 13. 03. 2020 

Kristina, mučenka 
Ob 7.00 za + Karla Kolarja (obl), Marijo in Jožefa 

Sobota 14. 03. 2020  

Matilda, kraljica 
Ob 7.00 za + Lizo in Benota Kvasa (obl.) 

3. postna nedelja 

Družinska nedelja 

15. 03. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Franca Gumzeja (obl.) in Jožefo 

ODGOVORNI MINISTRANT NE 
POZABI NA DOLŽNOSTI 

PRED IN PO MAŠI ! 

8. 8. 2020: Rok Pučnik 
22. 3. 2020: Nina Pučnik 
29. 3. 2020: Brina Mlakar 

5. 4. 2020: Zala Pučnik 
12. 4. 2020: Žan Pučnik 
19. 4. 2020: Katarina Pučnik 

- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je 
prižgan mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd. 
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina, 
ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči, 
ozvočenje itd. 

2. postna nedelja 
Dekliška nedelja 

08.03.2020 

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

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

3. postna nedelja 
Družinska nedelja 

15.03.2020 

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

10.00 
OTROCI 

4. postna nedelja 
Nedelja žena in mater 

22.03.2020 

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

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



SVETNICA TEDNA – sveta Matilda, kraljica 

Samostanska vzgoja, ki je je bila Matilda v obilni meri deležna ob svoji stari materi, 
prav tako Matildi, opatinji samostana v Herfordu, v njej sicer ni vzbudila redovnega 
poklica, je pa nanjo vsekakor dobro vplivala. Modra babica ji je namreč privzgojila 
lastnosti, ki so jo kasneje tako zelo odlikovale in pripeljale do svetništva: trdnost v 
veri, čut za dobrodelnost, vdanost Cerkvi, pa tudi sposobnosti, da je znala pravilno 
in kritično presojati svojo okolico ter nositi težo odgovornosti za svoja dejanja. Te 
njene odlike niso ostale prikrite saškemu vojvodi Henriku, ki jo je opazil ob obisku 
samostana in jo zasnubil. Matilda je ženitno ponudbo sprejela in z njim preživela 
26 let srečnega zakona. Ni bila samo skrbna mati svojih otrok, pač pa tudi modra 
žena in trdna opora svojemu možu. Predvsem zaradi njenih zaslug so ga izbrali za 
nemškega kralja in Matilda ga je tudi pri vladarskih poslih in odločitvah znala modro 
voditi in usmerjati. Ob vsem tem pa je ta mogočna žena ostala preprosta, skrbela 
za revne in zapuščene ljudi, znala poprijeti za vsako ročno delo in vedno delala za 
blagor skupnosti. Tako si je pridobila zaupanje velikih in malih. Moč za svoje delo 
je črpala predvsem v molitvi, pogovoru z Bogom in priporočanju Mariji. Po moževi 
smrti pa so jo, kljub najboljšim namenom in hotenjem, doletele tudi preizkušnje, 
zlasti ker se je preveč postavljala na stran svojega drugorojenega sina Henrika. 
Prepričana je bila, da bi bil boljši vladar kot njegov brat Oton. A sta se ji oba sinova 
uprla in jo, potem ko sta ji očitala, da preveč zapravlja družinsko premoženje za 
cerkve, samostane in dobrodelne ustanove, zaprla v samostan Enger. Tu je Ma-
tilda spoznala svojo napako in spremenila odnos do Otona, mu začela pomagati  
pri vladarskih poslih, predvsem pa ga spodbujala k srčni dobroti in usmiljenju do 
revežev. Pozneje sta jo sinova prosila 
odpuščanja in ji vrnila vdovsko imetje, s katerim 
je nadaljevala svoje dobrodelno delo. Skupaj z 
možem in pozneje s sinovoma je ustanovila pet 
samostanov po Nemčiji, sezidala več cerkva, 
predvsem pa skrbela za reveže in trpeče. Vedno, 
kadar se ji je ponudila priložnost za to, je imela 
navado reči: »Pojdimo krepčat trpeče Kristusove 
ude.« Umrla je v spokornem duhu v samostanu 
Quedlinburg, potem ko se je dala položiti na tla 
na vrh raševine in si glavo potresla s pepelom. 
Rodila se je okoli leta 895 v Engernu v Nemčiji, 
umrla pa 14. marca 968 v Quedlinburgu, prav 
tako v Nemčiji. Zavetnica: kraljic, vdov, vnovič 
poročenih, številnih družin, ljudi, ki jih zasmehu-
jejo zaradi vere, po krivem obtoženih ljudi, 
razočaranih otrok; priporočajo se ji zoper smrt 
otrok. Upodobitve: Upodabljajo jo v kraljevskih 
oblačilih, pogosto z modelom cerkve v eni roki, v drugi pa s posodo, iz katere deli 
miloščino. Včasih ima ob sebi tudi spokorniški bič. Goduje: 14. marca. 
 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 2. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

Ta je moj ljubljeni Sin… 

08. 03. 2020 – 15. 03. 2020  

 

 

Erika Novak: »Od moža ni nič« 😊 

Veliko je napisanega o lepoti zakonskega življenja in o tem, kako se živi 
zakonsko življenje. Ženske, ki smo bolj čustvena bitja kot naši možje, tudi 
več premišljujemo, se pogovarjamo in smo posledično polne teorije, ki je 
ne znamo prenesti v prakso. V pretirani skrbi za moža in otroke vse posto-
rimo, za vse vemo, kako mora biti, kaj mora kdo narediti, kakšen mora biti. 
Ob tem pa pogosto pozabimo vzgajati sebe v vlogi žene in matere. 
Svetujem vam, da se nehati obremenjevati s tem, kakšen bi naj bil vaš mož, 
da bo dober in po vašem okusu. Začnite pri vzgoji sebe in se vsak dan 
znova vprašajte: ”Ali sem dovolj dobra žena svojemu možu?” Začnite z ma-
jhnimi koraki. Pohvalite pri možu katero od njegovih lepih lastnosti, pohva-
lite ga, ko bo kaj naredil.. Potrjujte ga, mu povejte, kako zelo ga spoštujete. 
Če v trenutku, ko se vam zdi, da nič ne naredi prav, ne najdete ničesar, kar 
bi pohvalili, se v spominu vrnite v leta, ko sta začela živeti skupaj in pohva-
lite kakšno dejanje iz tistega obdobja. Najpomembnejše pri vaši vlogi žene 
je, da molite za vašega moža in zase, da boste dobra žena. 
Začnite pri vzgoji sebe in se vsak dan znova vprašajte: ”Ali 
sem dovolj dobra žena svojemu možu?” 
Povabite moža na zmenek. Naj bo ta zmenek nekaj, kar bo 
njemu všeč in se ga bo z veseljem spominjal. Prisedite k 
njemu, ko gleda nogometno tekmo, in jo glejte z njim. Bodite nasmejani, ko 
pride domov. Vprašajte ga kako je bilo v službi – in ga poslušajte, ko bo 
pripovedoval. 
Vzemite si čas zanj, za vaju. To naj bo čas, ko ne boste ničesar drugega 
počeli. Začnite govoriti jezik ljubezni vašega moža in začnite vašega moža 
spoštovati. V Svetem pismu pravi apostol Pavel: ”Zato naj vsak med vami 
tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža.” (Ef 5,33) 
Bodite skromni, naj ne bodo želje in pričakovanja prevelika, takšna, ki jih ni 
moč uresničiti. Srečajta se v svoji realnosti. Zagotovo bo od začetka težko, 
vendar ne obupajte. Sama sem šla po tej poti osebne preobrazbe. In se 
splača. Najpomembnejše je to, da se bo ob vašem ”spreminjanju” spremi-
njal tudi mož.          Erika Novak: http://www.diz.si/od-moza-ni-nic/ 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://www.diz.si/od-moza-ni-nic/

