
 

 

Dragi farani župnije Prihova! 
Danes je velikonočna nedelja, dan, ko bi se naj v največjem številu zbrali v 
župnijski cerkvi in praznovali evharistijo in 
zmagoslavje Vstalega. To praznovanje nam je 
pandemija koronavirusa Covid 19 preprečila. Upam, 
da boste to skupno praznovanje vsaj delno podoživeli 
v družinski in osebni molitvi, branju Svetega pisma, 
bogoslužju preko javnih občil in z dobrimi deli.  
Si predstavljate, imeti mašo na veliki četrtek, ko se 
spominjamo postavitve evharistije, novozaveznega 
duhovništva in zapovedi ljubezni oz. služenja, v 
popolnoma prazni cerkvi, to je res nedoumljivo. Pa 
vendar upanje na boljše čase ostaja. Tudi Jezus je bil osamljen in je 
nadaljeval svoj križev pot vse do zmagoslavja vstajenja. Tako upam, da bo 
po našem križevem potu zaradi koronavirusa, tudi naša župnija vstala iz 
'groba' trenutne neudeležbe pri maši, v še večjo zavzetost za nedeljsko 
bogoslužje ter v veselo alelujo. Res je, da letošnja aleluja ne more imeti 
tistega osrečujočega izraza, kot če bi skupaj v cerkvi praznovali 
velikonočne skrivnosti. Lahko pa doživetje slovesne aleluje pri bogoslužju 
letos nadomestimo s ponavljanjem vzklika Kristus je vstal tako dolgo, dokler 
ne bodo vaši bližnji prepoznali na vašem obrazu, čutenju, drži in načinu 
življenja odsev vstalega Gospoda. 
Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike! Kristus je vstal. Resnično 
je vstal! Aleluja.           Vaš župnik Slavko Krajnc 

Ko se svita jutro, je grob prazen, kamen odvaljen - niti najbližji prijatelji niso 
o tem nič vedeli. Nobene veličine, zmagoslavja, triumfa, sijočega zma-
govalca, ploskanja množice … 
To je velika noč. Da ne obtičimo v smrti, ampak se vržemo v Njegov objem. 
To je velika noč in to je vstajenje – ko nekdo sredi teme zaupa Življenju in 
tvega korak. 
Velika noč se mora zgoditi v meni in z menoj – ali pa se sploh ne bo zgodila.  
To je velika noč. Tiha in včasih skoraj neznatna – toda vseeno ne-
premagljiva.            (Andrea Schwarz) 
 

Dogodek, iz katerega se je rodilo krščansko praznovanje velike noči, je 
potekal tiho, …, v najeti dvorani v Jeruzalemu, kjer so po Jezusovem 
naročilu pripravili velikonočno jagnje v spomin na izhod iz Egipta, a tudi že 
kot napoved dogodka, ki je takoj sledil in temeljno spremenil svet … v tem, 
da smo po Kristusu dobili neposreden dostop do Boga …: »Bog je namreč 
samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus 
Jezus« (1 Tim 2, 5).  
Dogajanje v teh dneh je poleg vsega drugega tudi resno opozorilo z 
neba, da bo šale kmalu konec in bo vsakdo moral dajati odgovor o 
tem, za kom je hodil, komu je sledil, komu je skušal postati podoben. 
Kdor ima razum, se boji tega, ki bo ta odgovor od vsakogar terjal, ne 
pa virusa, ki lahko dela težave telesu, lahko ga tudi usmrti, nobenega 
vpliva pa nima na človekovo večno perspektivo.   (Vinko Ošlak, filozof) 

 

Nasprotje prevare je resnica. Ko se je Pilat spraševal: »Kaj je 
resnica?«, se ni zavedal, da stoji pred Resnico. Pravi kristjan to 
spozna. Jezus postane njegov vodnik, edina avtoriteta pravega kris-
tjana, pravega moškega in prave ženske.        Mitja Stantič 

 

 

Škofje so zapisali: Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih 
župljane povabijo k darovanju za mašne namene in za vzdrževanje župnije 
z nakazili na bančni račun župnije.  
Iskren boglonaj za dar: Janezu in Branki Pučnik, Majdi Gorenak ter Alojzu 
Pučniku. 

Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica.  
Št. TRR: SI56 044300001927213. 

Hvala Maksu Hojniku za beton, Slavku Pučniku za pesek, Metodu Pučniku 
za betonske zidake, Marjanu in Davorju Mlakarju za raznovrstna dela, 
družini Korošec za grabljanje rožja v vinogradu in košnjo trave, Petru Ton-
koviču za obrezovanje dreves, Daniju Lubeju za škropljenje v vinogradu; 
Poloni Mlakar za krašenje cerkve; hvala za darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 

VELIKONOČNA NEDELJA 

Dekliška nedelja 

12. 04. 2020 

Ob 7.00 za žive in pokojne farane 

Ob 8.00 zvonjenje in vabilo k velikonočnemu zajtrku 

Ob 10.00 za + Franca in Antonijo Ratej (obl.) 

Velikonočni ponedeljek 

EMAVS 13. 04. 2020 
za + Frančiško (obl.), Antona in Zvonka Sitarja 

Torek 14. 04. 2020 

Lidvina, devica 
za + Jožico Štribl (2016) 

Sreda 15. 04. 2020 
Paternij, škof 

za + Stanka Mlakarja (obl.) 

Četrtek 16. 04. 2020 

Bernardka Lurška, devica 
za + Milana Mernika (2157) 

Petek 17. 04. 2020 

Robert, opat 
za + Marijo Kolar (obl.), Karla in Jožefa 

Sobota 18. 04. 2020  

Evzebij, škof 
za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 

BELA NEDELJA 

Družinska nedelja 

19. 04. 2020 

za žive in pokojne farane 

za + Antona Uršiča (obl.), Marijo in sorodnike 



 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 

VELIKONOČNA NEDELJA 

GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Dekliška nedelja 

Kristus je resnično vstal! 

12. 04. 2020 – 19. 04. 2020  

 

 

Papež Frančišek:  
Gospod je živ in hoče, da ga iščemo med živimi. Potem ko ga srečamo, 
vsakega pošlje oznanit veliko noč, prebujat in obujat upanje v srcih, ki jih 
bremeni žalost, ki se trudijo iskat luč življenja. Poklicani smo, da pozabimo 
nase in kot radostni služabniki upanja oznanjamo Vstalega z življenjem in 
z ljubeznijo. 
Odprimo se upanju in se odpravimo na pot! Spomin na njegova dela in na 
njegove besede naj bo bleščeča luč, ki usmerja naše korake v zaupanju 
proti tisti veliki noči, ki ne bo imela konca. 
 
Slovenski škofje:  
Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vsta-
jenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol 
Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef 
5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako 
naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene 
v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam 
naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet premagal!' (Jn 16,33).  
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 krist-
janu: ob pogledu na Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega 
petka, ne najde pravih besed. Ostane mu samo jecljajoča, začudena, 
vesela aleluja. 
Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem 
zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo 
pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi 
nam vsem v pomoč! Aleluja! 

Papež Frančišek: Kadar se čutimo stisnjene v kot, ko se znajdemo v 
slepi ulici brez luči in izhoda, ko se zdi, da celo Bog ne odgovarja, se 
spomnimo, da nismo sami. Jezus je izkusil popolno zapuščenost, nekaj, 
kar mu je bilo povsem tuje, da bi bil v vsem solidaren z nami. To je storil 
zame, zate, za vse nas, to je storil, da nam pove: »Ne boj se, nisi sam. 
Izkusil sem vse tvoje razočaranje, da bom vedno ob tebi.« Glejte, do 
kod nam je služil Jezus, da je stopil v prepad našega najgrozovitejšega 
trpljenja, vse do izdajstva in zapuščenosti. Danes, v drami pandemije, 
vpričo tolikerih gotovosti, ki se razkrajajo, vpričo tolikih pričakovanj, ki 
se izjalovijo, v občutju zapuščenosti, ki stiska srce, Jezus govori 
slehernemu: »Korajža velja: odpri srce za mojo ljubezen. Občutil boš 
tolažbo Boga, ki te podpira.« 
 

 

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

MEDIJ - SV. 

MAŠE 

MED TEDNOM 

(PON-SOB) 
NEDELJA LINK 

RadioOgnjišče 19.00 10.00 https://radio.ognjisce.si 

TV Exodus 

6.00; 12.00; 
18.00; 00.00 

6.00; 8.30; 
12.00; 15.30; 

18.00; 00.00 

https://www.exodus.si/in-
dex.php 

Nova24tv.si 

7.00 (papeževa 
maša) 

7.00 (pape-
ževa maša) 

https://nova24tv.si/tv-v-zivo/ 

Radio ARS   10.00 https://ars.rtvslo.si 

TV Slovenija 2 Sre.; pet. 10.00  10.00 https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2 

Katoliški radio 
Mir Slovenija 

18.00; 19.00 
10.00; 11.00; 
18.00 

http://katoliskiradiomirslove-
nija.si 

Radio TS A   9.00 http://www.sedezfjk.rai.it 

Radio ARS     10.00 https://ars.rtvslo.si 

T-2 19.00 10.00   

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://radio.ognjisce.si/
https://www.exodus.si/index.php
https://nova24tv.si/tv-v-zivo/
https://ars.rtvslo.si/
https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2
https://listen.radioking.com/radio/84823/stream/123070
https://listen.radioking.com/radio/84823/stream/123070
http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/page/Page-0945b88c-0f73-47c8-b965-e408a323eaec.html
https://ars.rtvslo.si/


Papež Frančišek je pisal torinskemu nadškofu Cesaru Nosigli ob izredni 
izpostavitvi Torinskega prta, ki bo na veliko soboto, 11. aprila ob 17. uri na 
ogled vsem, ki bodo ta dogodek spremljali preko 
sredstev družbenega obveščanja. 
Zvedel sem, dragi brat, da boste na veliko soboto 
vodili obred v kapeli, v kateri je shranjen Sveti prt, 
ki bo izjemoma viden vsem, ki bodo spremljali 
molitev preko sredstev družbenega obveščanja. 
Iskreno bi rad izrazil, kako cenim to dejanje, ki 
prihaja naproti prošnji vernega Božjega ljudstva, 
tako zelo preizkušenega med pandemijo korona-
virusa. 
Tudi jaz se pridružujem vaši prošnji s pogledom 
usmerjenim na Moža na Prtu, v katerem vsi 
prepoznamo poteze Gospodovega služabnika, ki 
jih je Jezus uresničil med svojim trpljenjem: »Mož bolečin, izkušen v 
trpljenju… V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine… 
On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za 

naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo 
bili ozdravljeni« (Iz 53,3.4-5). 
V obličju Moža na prtu vidimo tudi obličja šte-
vilnih bolnih bratov in sester, še posebej tistih, 
ki so sami ali manj skrbijo za njih, pa tudi vse 
žrtve vojn in nasilja, suženstva in preganjanj. 
Kot kristjani v luči Svetega pisma zremo v tem 
Prtu podobo križanega, umrlega in vstalega 
Gospoda Jezusa. Njemu se izročamo, v 
njega zaupamo. Jezus nam daje moč, da se 
z vero, upanjem in ljubeznijo soočimo z vsako 
preizkušnjo, v gotovosti, da Oče vedno prisl-
uhne svojim sinovom, ki vpijejo k Njemu in jih 
rešuje. 
Dragi sobrat in vsi vi, dragi bratje in sestre, ki 
se preko medijev udeležujete molitve pred 
Svetim prtom, živimo te dni v intimni poveza-
nosti s Kristusovim trpljenjem, da bomo iz-
kusili milost in veselje vstajenja. Blagoslavl-
jam Vas ekscelenca, Cerkev v Torinu in vse 

vas, še posebej bolne in trpeče ter tiste, ki skrbijo za vas. Gospod naj podari 
vsem mir in usmiljenje. Blagoslovljeno veliko noč! 

Bratski pozdrav, Frančišek. 
Rim, Sveti Janez Lateranski, 9. april 2020 

Nebeški Oče je danes, 11. aprila 2020, poklical k sebi upokojenega 
ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana. 
 
Nadškof msgr. Alojz Uran se je rodil 22. januarja 1945 v Spodnjih Gamel-
jnah v župniji Šmartno pod Šmarno Goro kot zadnji od treh otrok v kmečki 
družini. Maturiral je leta 1964 na bežigrajski gimnaziji. Po študiju na Teo-
loški fakulteti v Ljubljani ga je nadškof Jožef Pogačnik na praznik apostolov 
sv. Petra in Pavla 29. junija 1970 posvetil v duhovnika. Novo mašo je imel 
12. julija 1970 v domači župniji Šmartno 
pod Šmarno Goro. 
Svojo prvo duhovniško službo je kot stolni 
vikar (kaplan) nastopil v stolni župniji Ljubl-
jana - Sv. Nikolaj, kjer je ostal do leta 1973. 
Od leta 1973 do 1977 je bil na študiju v 
Rimu. Po vrnitvi v Ljubljano je istega leta 
postal rektor malega semenišča pri sv. 
Petru v Ljubljani. Leta 1980 je bil imenovan 
za župnika župnije Ljubljana – Šentvid. 
Papež Janez Pavel II. ga je 16. decembra 
1992 imenoval za ljubljanskega 
pomožnega škofa, 31. decembra 1992 pa 
je bil imenovan za kanonika in dekana stol-
nega kapitlja ter za arhidiakona prvega ar-
hidiakonata. Na praznik Gospodovega razglašenja 6. januarja 1993 je bil v 
Rimu posvečen v škofa. Ob posvečenju si je izbral geslo: »Da, Oče.« 
Leta 1996 je pripravljal in koordiniral prvi papežev obisk v Sloveniji. Od leta 
2000 do 2006 je bil delegat SŠK za pastoralo Slovencev po svetu. 
Papež Janez Pavel II. je 25. oktobra 2004 imenoval msgr. Urana za ljubl-
janskega nadškofa metropolita, umeščen pa je bil 5. decembra 2004 v 
stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani. Msgr. Uran je bil 34. rezidencialni škof 
ljubljanske nadškofije in četrti metropolit po obnovi ljubljanske metropolije 
leta 1969 ali peti metropolit v zgodovini ljubljanske (nad)škofije. 
Papež Benedikt XVI. je 28. novembra 2009 sprejel odpoved službi ljubl-
janskega nadškofa Urana v skladu s kan. 401, § 2 Zakonika cerkvenega 
prava (ZCP). 
Svojo zemeljsko pot je zaključil v jutru velike sobote, 11. aprila 2020, in 
odšel k svojemu nebeškemu Očetu ter mu še enkrat izrazil svojo popolno 
pripravljenost: »Da, Oče.« in odšel v svoj nebeški dom. 
Zaradi izrednih razmer koronavirusa bo pogreb v družinskem krogu v ljub-
ljanski stolnici. Ko bo nevarnost virusa minila, bo zanj opravljena slovesna 
maša zadušnica v ljubljanski stolnici. Rajnega gospoda nadškofa pri-
poročamo v molitev. 



Škofje so zapisali: Župniki bodo ob 8.00 zvonili z vsemi zvonovi kot 
vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. 
o Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih 

zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez soma-
ševanja. Župnik bo obvestil župljane, kdaj bo obhajal sveto mašo, in jih 
povabil, naj se mu v duhu pridružijo. 

o Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše 
iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00). 

o Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zo-
reta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.20). 

o Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos papeževega blago-
slova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1. 

 

Blagoslov velikonočnega zajtrka 
 

Znamenje križa. 
Oče naš. 
 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas 
velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj 
hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti 
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

Papež Frančišek: Kako to? Peter, Janez, žene so šle k grobu. Bil je 
prazen, a on ni bil tam. Šli so od žalosti zaprtim srcem, z žalostjo poraza 
svojega učitelja. Tisti, ki so ga tako ljubili je bil obsojen in je umrl. Od 
mrtvih se ne vrne. To je bil poraz. To je pot poraza, pot proti grobu. Toda 
Angel jim je rekel: »Ni tukaj,vstal je.« To je prvo oznanilo: Vstal je. 
Zatem zmeda, zaprto srce, prikazovanje… Toda oni ves dan zaprti v 
dvorani zadnje večerje, ker so se bali, da bi se njim zgodilo isto kot Je-
zusu. In Cerkev ne preneha govoriti našim porazom, našim zaprtim in 
prestrašenim srcem: »Ustavi se, Kristus je vstal!« Če je Kristus vstal, 
kako to, da se dogajajo te stvari? Kako to, da se dogaja toliko nesreč, 
bolezni, trgovina z ljudmi, vojne, uničenje, pohabljanje, maščevanje, so-
vraštvo. Kje je Gospod? Včeraj sem telefoniral zelo bolnemu fantu. Ko 
sem govoril z njim, da bi mu dal znamenje vere, fant je izobražen, 
inženir, ni razlag, kar se tebi dogaja. Glej Jezusa na križu. Bog je to storil 
s svojim Sinom. Ni druge razlage. »Da.« Vprašal je svojega Sina in Sin 
je rekel: »Da.« Mene niso vprašali, če hočem to. To nas pretrese, niko-
gar od nas ne vprašajo, si zadovoljen s tem, kar se dogaja na svetu, si 
pripravljen še naprej nositi ta križ, saj križ ostaja. In vera v Jezusa se 
zmanjša. Danes Cerkev še naprej govori: »Ustavi se, Jezus je vstal!« 
To ni fantazija. Kristusovo vstajenje ni praznik z veliko rožami. Ni to, je 
več. Je skrivnost zavrženega kamna, ki je postal temelj našega bivanja. 
Kristus je vstal. To pomeni to. V tej kulturi škartiranja, kjer tisto, kar ni 
več uporabno, gre po poti »uporabi in odvrzi«. Kjer je to, kar ni več up-
orabno, zavrženo. Ta zavrženi kamen je vir življenja. In mi? Tudi mi, 
kamenčki raztreseni po zemlji, po tej zemlji bolečin, tragedij. Z vero v 
vstalega Križanega  imamo smisel sredi tolikih nesreč, smisel, da 
gledamo onkraj, smisel, da rečemo, da ni zidu, je obzorje, je življenje, je 
veselje, je križ s svojo dvoumnostjo. Glej naprej, ne zapri se, ti ka-
menček, saj imaš smisel v življenju, saj si kamenček, ki ga je sprejel 
Kamen, ki ga je zloba greha zavrgla. 
Kaj nam danes pravi Cerkev pred tolikimi tragedijami? To, preprosto to, 
da zavržen Kamen, ni zavržen Kamen. Kamenčki, ki verujejo in se držijo 
tega Kamna, niso zavrženi. Imajo smisel. S tem občutjem Cerkev pona-
vlja v notranjosti srca: »Kristus je vstal!« Malo pomislimo, vsak od nas, 
na vsakodnevne težave, na bolezni, ki smo jih preživeli, ki jih kdo od 
sorodnikov ima, na vojne, na človeške tragedije. Preprosto s ponižnim 
glasom, brez rož, pred Bogom, pred nami: »Ne vem kako bo to, a sem 
gotov, da je Kristus vstal in na to stavim«. Bratje in sestre, mi prihaja, 
da vam rečem: »Ko se boste vračali domov, ponavljajte v svojih srcih: 
Kristus je vstal!« 


