
 

 

1. Kakor danes, tako bodo tudi prihodnjo nedeljo, TRI svete maše in sicer 
ob 7.00, 9.00 in 10.30. Ker letos, zaradi nevarnosti širjenja virusa, vstajen-
ska procesija odpade, se bo začela vstajenska maša ob 7.00 uri in ne 6.30. 

2. Danes začenjamo Veliki teden: praznovanje Jezusove darovanjske lju-
bezni; teden hvaležnosti, veselja in upanja. Ne pozabimo, da je Velika noč 
skrivnost, ki jo obhajamo tri dni: začetek je že v četrtek zvečer, nato pa: v 
petek skrivnost Trpečega, v soboto skrivnost Umrlega in v nedeljo skrivnost 
Vstalega. Pridite in praznujmo veliko noč tri dni. 

3. Ker so z novo novelo Odloka o začasni omejitvi verske svobode v Republiki 
Sloveniji dovoljena bogoslužja na prostem, pri čemer je treba zagotoviti naj-
manj 10 m2 na člane enega gospodinjstva in nositi zaščitno masko, bomo 
imeli blagoslove velikonočnih jedi po vaseh. V primeru pa, da bi bilo dovo-
ljenje preklicano, pa bodo blagoslovi ob vsaki polni uri v župnijski cerkvi in 
sicer od 9.00 do 17.00 ure. 

4. Iskrena hvala Žanu Pemu in Evi Juhart za prepisovanje matičnih knjig za 
leto 2020, Damijanu Tomažič za obrezovanje bršljana, Petru Tonkoviču za 
sadiko in posaditev jablane (beličnik), Simonu Korošcu za ozvočenje; mla-
dincem in mladinkam za branje pasijona, otrokom za »žegne« ali butare ter 
vsem za lepo in dejavno sodelovanje. 

5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Jezusa so ob vhodu v Jeruzalem pozdravljali z ze-
lenjem, ki je v naših krajih povezano s tradicijo izde-
lovanja butar oziroma s pripravo oljčnih vejic. Oljka 
je odporno sredozemsko zimzeleno drevo, ki je sim-
bol miru in sprave (prim. 1 Mz 8,11), zelenje pa 
predstavlja rodovitnost in življenje. Palmove veje, ki 
jih v zapisu izrecno omenja le evangelist Janez, so simbol zmagoslavja in 
kraljevanja, zato so Jezusa pozdravljali kot kralja, ki prihaja v Jeruzalem. 
 

Izšla je aprilska Mavrica: https://bit.ly/31hZq6O. Radi vam bodo poslali 
ogledni izvod, če jim boste pisali na narocila@druzina.si ali jih poklicali na 
01 360 28 28 .  
 

Nebeški Oče je 23. marca 2021 poklical k sebi upokojenega 
koprskega škofa msgr. Metoda Piriha.  
Msgr. mag. Metod Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu 
na Banjški planoti in bil istega dne tudi krščen. 29. junija 
1963 je bil posvečen v duhovnika in imenovan za kaplana v 
Solkanu. Škofovsko posvečenje je prejel 27. maja 1985 v 
koprski stolnici, škofijo pa je prevzel 16. aprila 1987, po 
upokojitvi škofa Jenka. Za svoje škofovsko geslo si je izbral 
besede: »Vate zaupam«. Pokopan je bil na praznik Gospodovega 
oznanjenja, 25. marca 2021 na Sveti Gori. R.I.P. 

 

1, 2, 3, 4, 5 
Želela sem si moža, poroke. O otrocih nisem kaj dosti razmišljala. Zdelo se 
mi je logično, da jih bom imela, če najdem moža. Če jih bo Bog dal. Ko se 
je rodila prva hči, sem se kljub začetni negotovosti v novi vlogi dovolj dobro 
znašla, da smo pol leta po rojstvu hčere že pričakovali drugega otroka. In 
potem še tretjega, četrtega in petega. Več let z možem nisva prespala 
nobene noči v kosu. Ko danes gledam nazaj, se vseh teh naporov sploh ne 
spomnim več. Tudi takrat se o tem, ali nama je težko, nisva kaj dosti 
spraševala. Za družino je bilo pač treba poskrbeti.       Marjeta Bec 

 

Prihova:                          petek, 26. 02. 2021 Sp. Grušovje:          petek 16. 04. 2021 

Raskovec:                     petek, 05. 03. 2021 Preloge:                 četrtek 23. 04. 2021 

Dobrova :                       petek, 12. 03. 2021 Vrhole:                    petek, 30. 04. 2021 

Dobriška vas:                petek, 19. 03. 2021 Sevec:                     petek, 07. 05. 2021 

Pobrež:                          petek, 26. 03. 2021 Prepuž:                   petek, 14. 05. 2021 

Novo Tepanje:              petek, 02. 04. 2021 Vinarje:                   petek, 21. 05. 2021 

Zg. Grušovje:                petek, 09. 04. 2021 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

6. postna CVETNA nedelja 

Nedelja žena in mater 
28. 03. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 9.00 za +Leopolda Brumeca (st.; 2267) 
Ob 10.30 +Franca (obl.) in Jožefo  Gumzej 

Ponedeljek 29. 03. 2021 

Štefan IX., papež 
Ob 18.00 za + Jožefa Skerbiša st. (2289) 

Torek 30. 03. 2021 

Janez Klimak, opat 

Ob 18.00 za + Moniko (obl.) in Andreja Lu-

beja ter sorodnike 

Sreda 31. 03. 2021 

Benjamin, diakon 
Ob 18.00 za + Terezijo Brdnik (N184) 

Veliki četrtek 01. 04. 2021 

Tomaž Tolentinski, mučenec 

Ob 18.00 za + Janeza Ozimiča (2207) in 

Franca Brumeca 

Veliki petek 02. 04. 2021 

Frančišek Paolski, puščavnik 
Ob 18.00 bogoslužje velikega petka  

Velika sobota 03. 04. 2021 

Rihard (Riko), škof 

Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje 

Najsvetejšega pri Božjem grobu 

Ob 18.00 VIGILIJA za + Ivana Oroša, 

Anico in Tilčko Jesenek  

VELIKA NOČ 

GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Nedelja mož in fantov 
04. 04. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

Ob 9.00 za + Julijano Podergajs (2309) 

Ob 10.30 + Marijo (obl.) in Franca Flisa ter 

Miro Pučnik (Erjavčevi) 

https://bit.ly/31hZq6O
mailto:narocila@druzina.si


 

Češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu  

• od  8.00 do 09.00 - Dobriška vas in Pobrež 

• od  9.00 do 10.00 - Dobrova 

• od 10.00 do 11.00 - Novo Tepanje in Zg. Grušovje 

• od 11.00 do 12.00 - Raskovec 

• od 12.00 do 13.00 - Prihova  

• od 13.00 do 14.00 - Prepuž in Zg. Grušovje 

• od 14.00 do 15.00 - Sp. Grušovje 

• od 15.00 do 16.00 - Preloge in Sevec 

• od 16.00 do 17.00 - Vinarje in Vrhole 
 

Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh: 

• 09.30 - Raskovec   

• 10.00 - Dobriška vas 

• 10.30 - Pobrež 

• 11.00 - Dobrova 

• 11.30 - Novo Tepanje 

• 12.00 - Sp. Grušovje:  

Tajnikarjeva kapela 

• 12.30 - Sp. Grušovje:  

Kukova kapela 

• 13.00 - Pri kapeli pred gostilno Danica 

• 14.00 - Sevec 

• 14.30 - v podružnični 

cerkvi sv. Jošta 

• 15.00 - Vrhole 

• 15.30 - Prepuž 

• 16.00 - Zg. Grušovje 

• 17.00 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 
 

 

 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
 

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

6. POSTNA ali 

CVETNA NEDELJA 

Blagoslovljen, ki prihajaš… 

28. 03. – 04. 04. 2021 
 

 

 

Papež Frančišek: Zapuščenost. V današnjem evangeliju smo slišali, da 
je Jezus na križu izrekel stavek: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 
(Mt 27,46). To je močan stavek. Jezus je trpel, ker so ga zapustili njegovi, 
ki so zbežali. Ostal pa mu je Oče. Zdaj, v breznu samote, ga prvič kliče s 
splošnim imenom »Bog«. In zakriči mu »z močnim glasom« svoj srce 
parajoči »zakaj«. »Zakaj si me tudi ti zapustil?« V resnici so to besede 
enega od psalmov (Ps 22,2). Povedo nam, da je Jezus v molitvi prenašal 
celo najbolj skrajno razočaranje. Izkusil je največjo zapuščenost. 
Zakaj vse to? Še enkrat: za nas, da nam služi. Kajti 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.« 
Dragi bratje in sestre, kaj lahko naredimo vpričo Boga, ki nam je šel tako 
daleč v služenju, da je izkusil izdajstvo in zapuščenost? Lahko ne izdamo 
njega, za katerega smo bili ustvarjeni, lahko ne zapustimo tega, kar šteje. 
Na svetu smo, da bi ljubili njega in bližnje. Vse ostalo mine, to pa ostane. 
Drama, ki jo preživljamo v tem času, nas sili, da vzamemo zares to, kar je 
resno, da se ne izgubljamo v malovrednih stvareh; da ponovno odkrijemo, 
da nam življenje ne služi, če ne služimo. Kajti življenje se meri po ljubezni. 
V teh svetih dneh smo doma pred Križanim – glejte, glejte Križanega, ki je 
mera Božje ljubezni do nas. Pred Bogom, ki nam služi tako, da da za nas 
življenje, prosimo za milost, ko gledamo Križanega, da bi živeli za služenje. 
Skušajmo priti v stik s tistim, ki trpi, ki je sam in v pomanjkanju. Ne mislimo 
samo na tisto, kar nam manjka, ampak na dobro, ki ga lahko naredimo. 

 



KATEHEZE – za otroke in odrasle! 
Pred nami so velikonočni prazniki. Prav je, da se čim bolj 
poglobimo v to skrivnost, zato so k temu namenjene tudi 
kateheze.  

 
PRVI RAZRED – št. 20: velikonočna jedila,  
DRUGI RAZRED – št. 26: Jezus živi 
Velika sobota je dan češčenja Božjega groba. V soboto zvečer obhajamo 
velikonočno vigilijo-obred veselega pričakovanja vstajenja. Jezus je res 
umrl na križu. Položili so ga v kamniti grob, vendar ni ostal v njem. Vstal je 
namreč v novo življenje. Praznik Jezusovega vstajenja je za nas kristjane 
največji praznik. Žene so ga 
iskale, da bi ga mazilile, pa so 
našle prazen grob. Da vsem 
pokažemo naše veselje nesemo 
kip vstalega Jezusa v slovesni 
procesiji okoli cerkve. Doma 
pripravimo velikonočni zajtrk iz 
jedil, ki smo jih na veliko soboto 
blagoslovili. Otrokom razložite, da 
rdeči pirhi predstavljajo kaplje krvi, 
potica trnovo krono, meso Jezusovo telo, hren pa žeblje. Pri vsaki maši  se 
spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih in vzklikamo Tvojo smrt 
oznanjamo Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. 
Otrokom preberite svetopisemski odlomek Jn 20,11-18.  
Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo »božje okolje« in so podobe 
velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci in hkrati podoba 
daritve svete maše-velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni. Kruh 
- spomin Božje dobrote in človekovega dela. Meso - spomin na izhod 
Izraelcev iz Egipta in podoba Jezusa, velikonočnega Jagnjeta. Pirhi - 
spomin na položitev Jezusovega telesa v grob. Hren - spomin na grenka 
zelišča ob izhodu iz Egipta in sadove naše zemlje. Druga jedila-spomin na 
vse kar nam je dano.  
Otroci 1. razreda naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 61 in 62, 
otroci 2. pa naloge na strani 54. Skupaj z otroki izdelajte pirhe ter pripravite 
košaro z velikonočnimi jedili. Nesite jo k blagoslovu. Vašim družinam želim 
blagoslovljeno veliko noč.           katehistinja Daša Pučnik 
 
TRETJI RAZRED – št. 23 in št. 24  
Dragi otroci in starši! Upam, da ste v tem času pred cvetno nedeljo prebirali 
in hkrati uresničevali spodbude in navodila, kako preživljati ta čas, v 
župnijskih oznanilih. Bila so zares bogata in praktična. Ta teden pa vas 

povabim, da se udeležite obredov velikonočnega tedna in vzamete v roke 
učbenik ter prebirate vsebino in rešujete 
naloge, ki so predvidene pod št. 23 in 24 
od 94 do 110 strani. Pri prvi skupni 
veroučni uri bom te naloge pregledala.  
Pogovarjajte se s starši, kako boste v 
družini preživljali praznike. Tako bo tudi 
v vašo družino Vstali Kristus prinesel 
veselje in mir. Nadaljujte z redno 
molitvijo in tako ostajajmo povezani z 
Bogom ter tudi veroučno skupino in celotnim župnijskim občestvom. 
Želim vam blagoslovljene in milosti polne velikonočne praznike… Aleluja! 
Kristus je vstal!      sestra Hermina Nemšak 
 
4. RAZRED – št. 21: Telo je Boži dar  
Spoštuj svoje telo in telo bližnjega. Zato, da bi znali prav ceniti svoje telo in 
njegove sposobnosti, nam Bog daje šesto zapoved: Ne nečistuj, kar 
pomeni spoštuj svoje telo in telo bližnjega. V Svetem pismu poiščite in 
preberite 1 Mz 9, 18 – 28. Zgodba o Noetu in njegovih sinovih, nas uči, 
kako pravilno spolnjujemo šesto zapoved.  Vprašanja, ki si jih lahko 
postavite poleg kateheze, ki je predstavljena v učbeniku: Ali radi živite? 
Kako skrbimo za življenje? Kako se počutite, ko je vaše telo čisto? 
Človekovo telo je Božji dar. Vsako telo je lahko lepo, saj ga lepega ustvarja 
človekova dobrota, prijaznost, 
vljudnost, ustrežljivost. Zato je prav, da 
ga živimo čisto v mislih, besedah in 
dejanjih. Vse, kar gledamo, govorimo, 
delamo in prihaja iz nas, naj bo čisto; 
vse, kar pa nespodobnega prihaja do 
nas, je prav, da ne sprejemamo v sebe. 
Imejmo spoštljiv odnos do svojega 
telesa. V ta namen molimo in prosimo 
za čistost srca in telesa. Zmolite tudi vi 
o Gospa moja in se priporočajte Mariji, da bi znali ohranjati čistost v mislih, 
besedah in dejanjiih.  
Blagoslovljene velikonočne praznike. katehistinja Urška Flis 
 
5. RAZRED – št. 21: Jezus je vstajenje in življenje 
Predlagam, da iz prejšnje kateheze ponovite red svete maše: kako si sledi 
začetni obred in koliko delov ima sveta maša. Tokrat nadaljujemo z 
besednim bogoslužjem in vabim, da v Svetem pismu poiščete odlomek: Jn 
11, 38-45. Jezus je  Lazarja, ki je štiri dni ležal v grobu, obudil od mrtvih. S 



tem je pokazal, da je Božji sin in da je on tisti, ki nam daje večno življenje, 
če verujemo vanj. Pri besednem bogoslužju, nam Jezus oznanja božjo 
besedo tako, kot je nekdaj svojim 
učencem. Ko poslušamo in 
premišljujemo berila in evangelij, 
je po teh zname  njih on sam sredi 
med nami. Ker je besedno 
bogoslužje eden izmed dveh 
glavnih delov, sledite sv. maši v 
cerkvi z večjo pozornostjo, če pa 
razmere ne bodo dopuščale, pa 
na spletu ali rtv skupaj z 
učbenikom, da boste lažje 
razumeli potek svete maše. V besednem bogoslužju beremo Božjo besedo 
in evangelij, vse iz Sv. pisma. Vabim, da v Svetem pismu sami poiščete 
vstajenjski dogodek in ne pozabite spremljati velikonočnega tridnevja. 
Sestavljeno je iz velikega četrtka, velikega petka, velike sobote, nato sledi 
naš največji praznik: praznik novega življenja – Velika noč. Da bomo 
globoko doživeli velikonočne praznike, je potrebno spremljati in sodelovati 
priv vseh korakih velikega tedna. Lepo vabljeni. Blagoslovljene velikonočne 
praznike. Katehistinja Urška Flis 
 
6. RAZRED – št. 21: Kakor eno srce in ena duša  
Prvi kristjani so živeli kakor eno srce in ena duša, saj so skupnosti 

pripisovali velik pomen (bilo jim 
je vse skupno in nihče med 
njimi ni trpel pomanjkanja). Iz 
ljubezni do skupnosti so se prvi 
kristjani odpovedali svoji 
lastnini. V Svetem pismu 
poiščite in preberite dva 
odlomka: Apd 4, 32 -35 in Apd 
2, 42-47. Skupaj so poslušali 
Božjo besedo in evharistijo in to 
je krepilo njihovo vero in 

medsebojno ljubezen. Pri tem se lahko vprašamo, zakaj mi tako težko 
delimo stvari med seboj, pa smo ravno tako kristjani. V sodobni družbi, kjer 
smo odvisni drug od drugega, bi samo en človek težko preživel in obdržal 
vero. Zato je toliko bolj pomembno, da vedno delujemo v skladu s 
skupnostjo. V župniji se ne zbiramo le pri bogoslužju, ampak v župniji 
delujejo tudi različne skupine, ki so namenjene otrokom, mladim, pa tudi 
odraslim. Skupaj s starši se pogovorite, katere skupine delujejo v naši 

župniji in katerim se lahko priključite otroci in katerim vaši starši. Le tako 
bomo kot krščanska skupnost močnejši in bogatejši. Blagoslovljene 
velikonočne praznike. Katehistinja Urška Flis 
 

7. RAZRED – št. 21: Z Jezusom v Jeruzalemu 
Dragi veroučenci, pred nami je veliki teden, ki nas pripravlja na velikonočno 
veselje nad življenjem. Začenjamo s 
cvetno nedeljo, ki nas vabi, da stopimo z 
Jezusom na pot tudi takrat, ko slutimo, da 
se bomo morda srečali s trpljenjem. Jezus 
ve, da gre v Jeruzalem, kjer bo trpel in 
umrl. Že na cvetno nedeljo beremo 
poročilo o Jezusovem trpljenju. Na veliki 
četrtek se spominjamo Jezusove zadnje 
večerje, katere začetek je zelo slovesen, 
potem pa do velikonočne vigilije vsi 
zvonovi in orgle utihnejo. Jezus nam da 
zgled  in zapoved prave ljubezni , ki je v 
strežbi drugemu. Na ta dan postavi 
zakrament svete evharistije. Veliki petek 
je dan trpljenja, bolečine in umiranja. S čaščenjem križa se identificiramo z 
vsemi trpečimi. Dan, ki ga preživimo v moči hrane velikega četrtka in edini 
dan v letu, ko ni svete maše. Na veliko soboto se zbiramo ob božjem grobu, 
zvečer pa praznujemo velikonočno vigilijo. V noči na nedeljo se že veselimo  
Kristusovega vstajenja. Na velikonočno juro slovesno praznujemo zmago 
življenja nad smrtjo.  V Svetem pismu poiščite in preberite  Mr 16, 1-7. To 
je praznik vstale večnosti, ki nam sporoča, da živimo za večnost. Če nam 
bo dano, ste vabljeni v cerkev, 
sicer pa, spremljajmo 
velikonočno tridnevje preko rtv 
ali spleta, da bomo v polnosti 
praznovali velikonočne 
praznike. V teh dneh radi 
vzemite v roke tudi Sveto 
pismo in skupaj prebirajte dogodke trpljenja in vstajenja. Blagoslovljene 
velikonočne praznike. Katehistinja Urška Flis  
 

OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI  
Spoštovani birmanci, starši in botri! V času priprave na največji krščanski 
praznik nimamo verouka. Ste pa zato naprošeni, da se skupaj udeležite 
obredov velikega tedna in sv. maše na velikonočno nedeljo in tako poka-
žete vašo zavzetost za birmance. Boter pomeni zgled in tisti, ki moli za 
birmanca. Želim vam blagoslovljene praznike.          katehet Samo Pučnik 
 


