VELIKONOČNA NEDELJA

Družinska nedelja
17. 04. 2022

Ponedeljek 18. 04. 2022
Velikonočni ponedeljek
Torek 19. 04. 2022
Leon IX., papež
Sreda 20. 4. 2022
Teotim (Teo), škof
Četrtek 21. 04. 2022
Anzelm, škof
Petek 22. 04. 2022
Leonid, mučenec
Sobota 23.04.2022
Jurij, mučenec

Ob 06.30 obred vstajenja s procesijo in nato
maša za žive in + farane
Ob 10.00 za + Antona Zajka
Ob 7.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve
10.00 za + Jožefo Zajko (234)
Ob 19.00 uri za + Marijo Hohler 175)
Ob 19.00 uri za + Marico Kelner (obl.)
Ob 19.00 uri za + Antona Kotnika (8. dan)
Ob 19.00 uri na čast Božji Materi za zdravje
Ob 7.00 uri za +Slavka Lipuša (obl.) in starše

Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Franca Vivoda (obl.), sestro
Viktorijo in sorodnike
1. Iskrena hvala mladincem in mladinkam za branje pasijona, pevcem za
mogočno petje, še posebej organistki Klavdiji Ozimič in tenoristu Janezu
Lotriču za petje hvalnice velikonočni sveči
ter vsem za lepo in dejavno sodelovanje.
2. Iskrena hvala Stanku Pučniku za včerajšnje spremljanje in vožnjo od kapele do
kapele, vsem vam pa za darove, ki ste jih
ob tej priložnosti darovali za cerkev. Prav
tako iskrena hvala Poloni Mlakar in Marjani Pučnik za lepo okrasitev cerkve,
hvala za čiščenje cerkve, hvala ministrantom, bralcem, mežnarju, mladincem,
organistu in organistki, pevcem, izrednim
delivcem obhajila in vsem za dejavno sodelovanje. Zares, čudovito obhajana velika noč, skrivnost Kristusa trpečega,
umrlega in vstalega. V četrtek nas je bilo
pri bogoslužju okrog 70, v petek le 33, v
soboto pri blagoslovu ognja-gobe okrog 110, zvečer pa le 78. Vsem iskren
boglonaj. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste vodili molitev pred Najsvetejšim
ob Božjem grobu in vsem, ki ste prišli počastit Najsvetejše.
3. Iskrena hvala Žanu Pučniku in Martinu Juhartu za košnjo trave, dobrote
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
BELA NEDELJA
Nedelja žena in mater
24. 04. 2022

Papež Frančišek o umivanju nog: »Jezus nas uči, da si naj med sabo
preprosto umivamo noge. Vsak naj drugemu služi brez vsakega skritega
interesa. Kako lepo bi bilo, če bi to bilo mogoče vsak dan in vsem ljudem;
brez obresti.«
Papež Frančišek: Odložite orožje! Naj se začne velikonočno premirje;
vendar ne, da bi ponovno napolnili orožje in nadaljevali boj, ne!, premirje
za dosego miru z resničnimi pogajanji, ki so pripravljena tudi nekaj
žrtvovati za dobro ljudi. Kakšna bo pravzaprav ta zmaga, ki bo zasadila
zastavo na kup ruševin?
Bogu ni nič nemogoče. Zaupajmo se mu na priprošnjo Device Marije.
Bog je postal Kristus in Kristus je Bog! Neki francoski pisatelj iz prejšnjega stoletja je opisal pogovor med nevernikom in vernikom in pravi:
»Agnostik ali dvomljivec dobre volje je spraševal vernika: 'Kako lahko verjameš, da je Kristus lahko Bog: tega ne morem razumeti. Kako je Kristus
Bog?'
Vernik mu je odgovoril: 'Zame to ni problem. Problem bi bil, če Bog ne bi
postal Kristus.' To je Božja stvarnost: Bog, ki je postal Kristus, je Bog, ki
je postal človek, meso, in to je temelj del usmiljenja. Rane naših bratov so
Kristusove rane, so Božje rane, kajti Bog je postal Kristus.« Spreobrniti se
moramo h konkretnemu Bogu, ki je postal Kristus, ne k nekemu abstraktnemu bogu.
Velikonočno voščilo slovenskih škofov 2022
Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob
spoznanju lastne krhkosti in ob soočenju z rušenjem lažne gotovosti, gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je
Vstali Kristus! Ob premišljevanju evangeljskih poročil smo povabljeni, da
Vstalega prepoznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo
v svoja življenja kot sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost
življenja. Gospod je vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja.
Veselo Veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi! Vaši škofje!
Bralci Božje besede:
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6.30
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik
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3. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.05.2022

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

10.00
1. berilo: Iza Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 11. 03. 2022
petek, 18. 03. 2022
petek, 24. 03. 2022
petek, 01. 04. 2022
petek, 08. 04. 2022
petek, 15. 04. 2022
petek, 22. 04. 2022

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek, 29. 04. 2022
petek, 06. 05. 2022
petek, 13. 05. 2022
petek, 20. 05. 2022
petek, 27. 05. 2022
petek, 04. 03. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Otroci pri maši: 14 Kristus je vstal. Dva velikonočna vzklika, ki nam narišeta nasmeh na ustih in v srcu. Otroci to začutijo in pokažejo na različne
načine. Dovolimo jim, da se izrazijo po svoje. Po sveti maši si od blizu
poglejte velikonočno svečo in otrokom razložite, kaj vse je na njej, ter kaj
pomenijo. Kristus je res vstal. Za vse nas. Podelimo to veselje z drugimi.

Izjava Slovenske škofovske konference pred
volitvami v državni zbor
V nedeljo, 24. aprila 2022, bodo potekale volitve
v državni zbor, na katerih bomo izbirali predstavnike, ki bodo v našem imenu odločali o prihodnosti Slovenije in njenih prebivalcev. Kristjani smo
odgovorni, da na volitvah sodelujemo in tako dejavno soodločamo o našem skupnem življenju. K
našim pravicam in dolžnostim sodi tudi skrb za
skupno življenje. K resni in odgovorni skrbi za ta
svet sodi, da se udeležimo volitev. Odločimo se
po lastni presoji glede na naše vrednote in dosedanje izkušnje. Predstavnikov ljudstva ne moremo presojati zgolj po všečnih besedah in gestah,
ampak je treba gledati predvsem na njihova dejanja. Prevzamimo odgovornost za prihodnost naše domovine in pojdimo na volitve!
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

»SONČNE PRIHOVE«
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA VSTAJENJA
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo,
kam so ga položili.«
17. 04. – 24. 04. 2022

Papež Frančišek: Oznanilo velike noči se glasi: Jezusa, križanega, ni
tu, vstal je (prim. Mt 28,5-6). Oznanilo nam nudi tolažilno gotovost, da je
prepad smrti premoščen in da so z njim premagani žalovanje, vpitje in
bolečina (prim. Raz 21,4). Gospod, ki je prestal, da so ga zapustili njegovi
učenci, da so mu naložili krivično obsodbo, da so ga osramotili z nečastno
smrtjo, nam zdaj podarja, da smo lahko deležni njegovega nesmrtnega
življenja. Namenja svoj nežen in sočuten pogled nam, lačnim in žejnim,
tujcem in zaprtim, odrinjenim in izvrženim, žrtvam zlorab in nasilja. Svet
je poln ljudi, ki trpijo v duhu in na telesu, medtem ko se dnevne kronike
polnijo z novicami o krutih zločinih, ki se neredko godijo med domačimi
stenami, in o oboroženih spopadih v velikem merilu, ki cela ljudstva
podvržejo neizrekljivim preizkušnjam.
Danes je bleščeči dan
zmage, ko je Kristus
poteptal smrt in s svojim
vstajenjem dal, da je
zasvetilo življenje in
nesmrtnost (prim. 2 Tim
1,10). »On nam je dal,
da smo prešli iz
suženjstva v svobodo,
iz žalosti v veselje, iz
žalovanja
v
praznovanje, iz teme v luč, iz suženjstva v odrešenje. Zato recimo pred
njim: Aleluja!« (Meliton iz Sarde, Velikonočna homilija).
Vsem, ki so v naši družbi izgubili sleherno upanje in življenjski polet,
utrujenim ostarelim, ki čutijo, kako jim v samoti pojemajo moči, mladim, ki
čutijo, kot da jim uhaja prihodnost, vsem še enkrat ponavljam besede
Vstalega: »Glejte, vse delam novo … Kdor je žejen, mu bom zastonj dal
vode iz studenca življenja« (Raz 21,5-6). To pomirjujoče Jezusovo
sporočilo naj vsakemu od nas pomaga, da se bo še pogumneje lotil
gradnje poti sprave z Bogom in z brati.

