
 

1. Prihodnjo nedeljo bo ob 10.00 uri maša in blagoslov nove kritine zvonika 
pri Sv. Joštu. Z nami bo nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo tudi pogostitev. 
Vabljeni, da se skupaj zahvalimo Bogu in vsem vam za darove in pomoč!  

2. Ker so pred nami velikonočni prazniki, je danes z nami nadškof msgr. 
Marjan Turnšek, ki med obema mašama spoveduje. Iskrena hvala! V Ka-
tekizmu Katoliške cerkve je zapisanih pet cerkvenih zapovedi takole: 

1.- Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike 
2.- spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto 
3.- prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči 
4.- posti se zapovedane postne dni 
5.- po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah. 

3. V petek smo praznovali praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, ki velja 
tudi za materinski dan. Drage matere iskrena hvala za dar življenja, vere, 
vzgoje in ljubezni. Naj vam pesem, ki jo ob vašem prazniku radi zapojemo, 
polepša življenje in služenje. 

4. Danes so z nami dijakinje iz Škofijske gimnazije Maribor, ki bodo sedaj 
predstavile projekt misijonske odprave v Kazakstan. Pred cerkvijo imajo 
postavljeno stojnico z raznovrstnimi simbolnimi predmeti, ki jih lahko ku-
pite. Ker je njihova odprava v Kazakstan prostovoljna človekoljubna po-
moč, vam bodo nadvse hvaležne vsakega vašega daru.  

5. V sredo bo pri nas srečanje katehistinj in katehetov Konjiške in Bistriške 
dekanije. Katehistinje in katehet, ne pozabite! 

6. Iskrena hvala Bojanu Kropfu za spravljanje hlodovine iz njive na deponijo, 
Martinu Juhartu za mulčanje, Petru Tonkoviču in Damijanu Tomažiču za 
obrezovanje drevja; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

7. Karitas organizira zbiralno akcijo za otroke in družine v Ukrajini. Zbiramo 
izdelke, ki jih družine najbolj potrebujejo: živila za otroke, osnovna živila 
in izdelke za higieno. Vsem, ki ste že prinesli iskren boglonaj, drugim pa 
se še priporočamo. 

 

DEJANJE POSVETITVE BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU 
O Marija, Božja Mati in naša Mati, v tej uri stiske se zatekamo k 

tebi. Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš: nič ti ni skrito, kar imamo v srcu. 
Mati usmiljenja, tolikokrat smo doživeli tvojo previdnostno nežnost, tvojo 
navzočnost, ki vrača mir, ker nas ti vedno vodiš k Jezusu, ki je Knez miru. 

Toda mi smo izgubili pot miru. Zboleli smo za 
pohlepom… 
Božja in naša Mati, slovesno izročamo in posvetimo 
tvojemu brezmadežnemu Srcu sebe, Cerkev in vse 
človeštvo, še posebej pa Rusijo in Ukrajino. Sprejmi to 
naše dejanje, ki ga vršimo z zaupanjem in ljubeznijo, 
stori, da bo prenehala vojna, svetu priskrbi mir. 
Zaupamo, da bo po tvojem Srcu prišel mir. Tebi zato 

posvečamo prihodnost celotne človeške družine, potrebe in pričakovanja 
ljudstev, stiske in upanja sveta. 
Po Tebi naj se na zemljo izlije Božje usmiljenje in blago utripanje miru naj 
spet zaznamuje naše dneve. Vrni med nas Božjo harmonijo.  
 

Otroci pri maši: 13 Večkrat se z otroki pogovar-

jajte o njihovem obnašanju v cerkvi. Razjasnite jim 
vaša pričakovanja preden odidete k maši, ponovite jih 
pred vhodom v cerkev in jih še enkrat spomnite nanje, 
ko se namestite na svojem mestu. Razložite jim dele 
maše, pa tudi: “Glej, da se boš lepo obnašal!” Po koncu maše ne pozabite 
omeniti njihovega lepega vedenja in tudi pri tem bodite konkretni. 

 

Bralci Božje besede: 
4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 
27.03.2022 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Pavlica  Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

5. postna TIHA nedelja 
Nedelja mož in fantov 

03.04.2022 

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

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

6. postna CVETNA nedelja 
Dekliška nedelja 

10.04.2022 

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

10.00 
1. berilo: Karmen Pučnik 
2. berilo: Tina Pučnik 

4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 
 

27. 03. 2022 

PREHOD NA POLETNI ČAS 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ignaca in Marijo Tomažič 

Ponedeljek 28. 03. 2022 

Milada (Marija Praška) 

Ob 15.00 uri pogrebna za + Štefko Kropf 

Ob 19.00 + Julijano (obl.) in Janeza Pučnika Kodrač 

Torek 29. 03. 2022 

Bertold, red. ustanovitelj 

Ob 7.00 za + starše Franca in Marijo Podgrajšek (iz 

Raskovca)  

Sreda 30. 03. 2022 

Janez Klimak, opat 
Ob 19.00 za + Janka Brdnika (8. dan) 

Četrtek 31. 03. 2022 

Gvido (Vido), opat 
Ob 19.00 za + Julijano Verdnik (N30) 

Petek 01. 04. 2022 

Tomaž Tolentinski, muč. 

Prvi petek: ob 18.30: 1. spoved prvoobhajancev 

Ob 19.00 za + Cecilijo Lubej (204) 

Sobota 02.04.2022 

Frančišek Paolski, pušč. 

Prva sobota 

Ob 07.00 za + Moniko Lubej (obl.), Andreja ter so-

rodnike 

5. postna TIHA nedelja 

Nedelja mož in fantov 
 

03. 04. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
PRI SV. JOŠTU – BLAGOSLOV ZVONIKA 

Ob 10.00 za + Marijo Flis (obl.) in Franca (Erjav-
čevi) 

https://www.vatican.va/content/francesco/sl/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html


Čiščenje cerkve 

 

ZAHVALA MATERE: Gospod, danes se ti za-
hvaljujem za dar materinstva. 
Ko sem postala mama, v resnici nisem vedela, 
kaj me čaka. Nobene knjige ni, ki bi me lahko pri-
pravila na vse, kar materinstvo prinese. Vsak 
dan; celo vsak trenutek, mi življenje prinaša nove 
lekcije. Včasih se zdi, da so pretežke. Da jih nikoli 
ne bom osvojila. Takrat me, prosim, spomni, da 
so moji otroci tudi tvoji otroci. Da lahko Ti vse na-
pake, ki sem jih kot mama naredila, obrneš v dobro. Da lahko zaceliš rane, 
ki jih bom, vsemu trudu navkljub, prenesla na svoje otroke. 
Ti me poznaš. Poznaš moje omejitve. Moje močne in šibke strani. Pot, ki 
si jo pripravil zame, je edinstvena. Pomagaj mi prepoznati to pot. 
 

IZJAVA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE  
do izjav in stališč pripadnikov Scutum fidei 

V Sloveniji in v svetu se pojavljajo skupine, ki zagovarjajo obhajanje t. i. 
tradicionalne tridentinske svete maše oziroma liturgičnih obredov. Med 
stališči omenjenih skupin se pojavljajo trditve, ki so v nasprotju z učenjem 
Cerkve in papežev.  
Slovenska škofovska konferenca zato odločno zavrača njihove žalitve in 
zavajajoče trditve zoper medverski dialog, dostojanstvo žensk, vlogo lai-
kov v Cerkvi in pri bogoslužju, odnos duhovnikov do škofov in odnos vseh 
vernikov do vsakokratnega svetega očeta, ki je naslednik apostola Petra. 
Slovenska škofovska konferenca poudarja, da sta edinost v nauku in bo-
goslužju ter občestvo s papežem pogoj za vsakega katoličana, da je v 
polnem občestvu s Katoliško cerkvijo. 
Naš Gospod Jezus Kristus je zaupal vodenje Cerkve apostolom in ško-
fom, ki so njihovi nasledniki in v polnem občestvu z rimskim škofom, ki je 
prvi med enakimi. To je poudaril sveti oče Frančišek, ko je dejal: »Ali si s 
Cerkvijo in slediš koncilu ali pa se ne držiš koncila oziroma si ga razlagaš 
po svoje in nisi s Cerkvijo« (30. januar 2021). Vse duhovnike in vernike 
slovenski škofje vabijo k molitvi in prizadevanjem za edinost v Cerkvi. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

4. postna ali nedelja veselja 

»Otrok, ti si vedno pri meni in vse, 
kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in 
poveseliti pa se je bilo treba, ker je 
bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível, 
ker je bil izgubljen in je najden.« 

27. 03. – 03. 04. 2022 
 

Papež Frančišek: Dobra politika ne more izhajati iz kulture moči, razum-
ljene kot prevlada in zatiranje, ampak samo iz kulture skrbi za osebo in 
njeno dostojanstvo ter skrbi za naš skupni dom. In to žal negativno doka-
zuje »sramotna vojna« v Ukrajini. Kar se je tam zgodilo in se dogaja je 
neznosno gledati. 

To je žal rezultat stare logike moči, ki še vedno obvladuje tako 
imenovano geopolitiko. Zgodovina zadnjih sedemdesetih let to dokazuje: 
regionalne vojne se niso nikoli nehale, dokler nismo prišli do te zadnje, ki 
ima večjo razsežnost in ogroža ves svet. Toda osnovni problem ostaja 
isti: svetu se še naprej vlada kot na “šahovnici“, kjer močni proučujejo 
poteze, da bi razširili prevlado na škodo drugih. 
Pravi odgovor torej niso druga orožja, druge sankcije, druga politično-
vojaška zavezništva, ampak drugi način vladanja svetu, drugačen način 
vzpostavitve mednarodnih odnosov.  

Papež Frančišek je izpostavil, da so 
ženske »protagonistke te spremembe 
smeri, tega spreobrnjenja«, če si jih le ne 
podvrže prevladujoči sistem in vedno 
ohranijo svojo identiteto žensk. Spomnil 
je na koncilsko poslanico ženskam, v 
kateri je Pavel VI. zapisal: »Prihaja ura 
in je že prišla, ko poklicanost ženske 
dobiva svojo polnost; ura, ko ženska 

v družbi dobiva vpliv, izžarevanje, moč kot še nikoli doslej. Zato 
lahko ženske, polne evangeljskega duha, v tem trenutku, v katerem 
človeštvo doživlja globoko preobrazbo, zelo pomagajo človeštvu, da 
ne zaide na stranpot.« 
Ženske lahko spremenijo sistem, če jim uspe spreobrniti moč od logike 
prevlade k logiki služenja in skrbi. Potrebno je opraviti spreobrnjenje: moč 
z logiko prevlade spreobrniti v moč z logiko služenja, logiko skrbi. 

Prihova:                   petek, 11. 03. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 04. 2022 

Raskovec:               petek, 18. 03. 2022 Preloge:                   petek, 06. 05. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 03. 2022 Vrhole:                     petek, 13. 05. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 04. 2022 Sevec:                      petek, 20. 05. 2022 

Pobrež:                    petek, 08. 04. 2022 Prepuž:                    petek, 27. 05. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 04. 2022 Vinarje:                      petek, 04. 03. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 04. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

