
 

1. Iskrena hvala mladincem in mladinkam za branje pasijona, pevcem za 
mogočno petje, otrokom, ki so naredili in prinesli velike »žegne« ali butare 
ter vsem za lepo in dejavno sodelovanje. 

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. Še posebej vabljeni 
otroci vsak dan velikonočnega tridnevja k bogoslužju, 
še posebej na veliki četrtek k maši in po maši k blago-
slovu kruhkov. Pri maši na veliki četrtek bo tudi obred 
umivanja nog, ki nas spominja, da je Jezus pri zadnji 
večerji postavil največjo zapoved, zapoved ljubezni, to 
pa simbolično udejanjil z umivanjem nog učencem. Sle-
herni je poklican k služenju bližnjemu in Bogu. Na veliko 
soboto bo zjutraj blagoslov ognja (gobe) in nato celo-
dnevno češčenje SRT v božjem grobu in po vaseh bla-
goslov velikonočnih jedil. Na velikonočno nedeljo zjutraj 
bo najprej »obred vstajenja«, nato procesija in slovesna 
sveta maša. Pridite in praznujmo skupaj, dovolj je samotarskega življenja!   

3. Slovenski škofje so določili, da se nabirka na veliki četrtek nameni kot 
pomoč žrtvam vojne v Ukrajini, na veliki petek pa za Sveto deželo. 

4. Iskrena hvala Stanki Vivod za menjavo trakov na štolah; Davoru Mlakarju 
za položitev filca; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 

kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto.  

5. Preteklo nedeljo smo blago-
slovili obnovljen zvonik cerkve sv. 
Jošta. Iskren boglonaj vsem za 
navzočnost, darove in sodelova-
nje. Sedaj nas čaka še obnova 
strehe nad cerkvijo. Zato se vam 

priporočam za vaše darove. Hvala za razumevanje! 
 

6. 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 
 

7. 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 cerkvi sv. 

Jošta 

• 15.00 - Vrhole 

• 15.30 - Prepuž 

• 16.00 - Zg. Grušovje 

• 17.00 - Župnijska cerkev Vnebovzetja 

 Blažene Device Marije na Prihovi 
 

 

Bralci Božje besede: 
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 

VELIKONOČNA NEDELJA 
Družinska nedelja 

17.04.2022 

6.30 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Pija Pučnik 
2. berilo: Daša Pučnik 

BELA NEDELJA 
Nedelja žena in mater 

24.04.2022 

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

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

6. postna CVETNA nedelja 

Dekliška nedelja 
 

10. 04. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + starše Kokol (obl.) 

Ponedeljek 11. 04. 2022 

Stanislav, mučenec 
 

Torek 12. 04. 2022 

Julij I., papež 

Ob 19.00 za + Frančiško Sitar (obl.), Antona in 

Zvonka 

Sreda 13. 4. 2022 

Ida, redovnica 
Ob 19.00 uri za + Stanka Mlakarja (obl.) 

Četrtek 14. 04. 2022 

VELIKI ČETRTEK 

Ob 9.00 krizmena maša v Mariboru 

 Ob 19.00 uri za + Elizabeto Rorič (8. dan) 

Petek 15. 04. 2022 

VELIKI PETEK 
Ob 19.00 – bogoslužje velikega petka 

Sobota 16.04.2022 

VELIKA SOBOTA 

Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje Naj-
svetejšega pri Božjem grobu 

Ob 19.00 VIGILIJA  za +Janeza Pučnika (289) 

VELIKONOČNA NEDELJA 

Družinska nedelja 
 

17. 04. 2022 

Ob 06.30 obred vstajenja s procesijo in nato 
maša za žive in + farane 

Ob 10.00 za + Antona Zajka 



Čiščenje cerkve 

 

Otroci pri maši: 14 Prihajajo dnevi, ko 

bo v ospredju trpljenje, pa tudi vstaje-
nje.  Ne bojmo se te dni vzeti otrok s seboj 
k velikonočnemu tridnevju,  saj jim ravno 
preko bogoslužja in obredov najlažje raz-
ložimo, da po vsakem trpljenju pride tudi 
vstajenje in odrešenje. Otroška duša 
sama sprašuje, kaj in kolikor jo zanima. 
Bodimo jim v pomoč pri odkrivanju Boga in njegove neskončne ljubezni.   

Papež Frančišek: Dragi mladi, ne sramujte se, da bi pokazali svoje nav-
dušenje za Jezusa, da bi vzklikali, da On živi, da je vaše življenje. Hkrati 
pa se mu tudi ne bojte slediti po poti križa. In ko boste čutili, da zahteva, 
da se odpoveste samim sebi, da odvržete svoje gotovosti, da se popol-
noma izročite Očetu, ki je v nebesih, tedaj se, dragi mladi, veselite in ra-
dujte!« Ste na poti Božjega kraljestva. 

Slovenske orhideje v Vatikanu 
Trg sv. Petra in vatikansko baziliko bodo v velikem tednu 
krasile slovenske orhideje. Cvetlične aranžmaje bosta pri-
pravila slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo 
Sabina Šegula in Peter Ribič. 

Papež Frančišek: »Nedavne novice o vojni v Ukrajini ne prinašajo olaj-
šanja in upanja, temveč govorijo o novih 
grozodejstvih, kot je pokol v Buči. Ve-
dno bolj grozne okrutnosti, storjene tudi 
nad civilisti, nemočnimi ženskami in 
otroki. To so žrtve, katerih nedolžna kri 
vpije v nebo in prosi: "Naj se konča ta 
vojna! Naj umolkne orožje! Naj se neha 
sejati smrt in uničenje!" »Ti otroci so 
morali pobegniti in priti v tujo deželo. To 

je eden od rezultatov vojne. Ne pozabimo jih in ne pozabimo ukrajinskega 
ljudstva. Težko je biti izkoreninjen iz lastne zemlje zaradi vojne.« 
 
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, CVETNA nedelja 

»Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo 
mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj 

se zgodí.« 
10. 04. – 17. 04. 2022 

 

    Cvetna nedelja ali nedelja Gospodovega trpljenja predstavlja Jezusov 
slovesni vhod v Jeruzalem.  

Pri bogoslužju beremo dva evangelija: prvi (pri procesiji) govori o 
Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem, drugi (pri maši) pa prinaša 
poročilo o Jezusovem trpljenju (pasijon).  

Bolj kot blagoslovljeno cvetje in zelenje je pomembna procesija, s 
katero smo na poti, kot nekoč Kristus, s katero podoživljamo Njegovo 
slavo ter mu vzklikamo hozana v pozdrav. Šele v 7. stoletju je Cerkev 
dodala blagoslov cvetja in zelenja z namenom, da bi procesija ne bila 
navadni obhod, med katerim bi se smeli pogovarjati, ampak, da bi postala 
bogoslužje, to je duhovno podoživljanje in češčenje Kristusa. Zato med 
procesijo prepevamo slavilne pesmi, kot na primer: Slava ti, hvala in čast, 
o kralj naš, Kristus, rešitelj, ki ti mladostni je cvet klical hozana v pozdrav. 

Pri maši pa beremo pasijon z namenom, da bi se na ta dan spominjali, 
ne-le Jezusovega slovesnega vhoda v tempelj, ampak tudi njegovega 
odrešilnega dela: trpljenja in smrti na križu. Na podlagi tega imenujemo 
cvetno nedeljo tudi „nedeljo Gospodovega trpljenja“ in zato je barva 
mašnega plašča, ki ga nosi duhovnik, rdeče barve, barve ljubezni, krvi in 
trpljenja. Edeča barva žari. Tako naj žarijo tudi naša srca za Kristusa, ki 
nas je s svojim trpljenjem in vstajenjem odrešil. 

Tri oblike pozdrava:  
1) ljudstvo je Jezusa pozdravljalo z vzklikom, ki so ga vsak dan 

namenili romarjem, ki so prihajali v Jeruzalem. Tako tudi Jezusa niso 
pozdravili s pozdravom „šalom“ (לֹום  ki pomeni mir, popolnost in ,(שָׁ
blaginjo, ampak z vzklikom, vzetim iz psalma 118, 26: „Blagoslovljen, ki 
prihajaš v imenu Gospodovem“. 

2) drugi pozdravni vzklik Jezusu pa je bil vzklik hozana (hoši’ah na‘), 
ki pomeni: Gospod, daj vendar rešitev, in ta vzklik je postal slavilni 
liturgični vzklik. 

3) tretji obliko pozdrava pa je ljudstvo izrazilo s palmovimi ali oljčnimi 
vejami ter z drugim zelenjem, ki predstavlja rodovitnost in življenje.  

Naj bo tudi naša procesija in pozdrav Jezusu duhovno rodoviten! 

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

