1. adventna nedelja
Andrej, apostol
30.11.2014

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Albina Zadeka

Ponedeljek, 01. 12. 2014
Ob 7.00 za + Antona Zajka (738)
Marija Klementina, muč.
Torek, 2. 12. 2014

Kromacij, škof
Sreda, 3. 12. 2014

Frančišek Ksaver, duh.
Četrtek, 4.12. 2014
Barbara, mučenka

Ni maše
Ob 17.00 za + Angelo Mihelag (obl.)

16.20 ministrantski sestanek
Ob 17.00 za + Alojza Kočnika (obl.)
Ob 7.00 za + Marijo in Franca Flisa (ErjavčePetek 5.12. 2014
vi)
Saba, opat
Obisk bolnikov.
Sobota 6. 12. 2014
Ob 07.00 za + Ludvika Zorka (obl.) in sorodMiklavž, škof
nike
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
2. adventna nedelja
Ob 10.00 uri za + Marijo in Franca Flisa
7.12.2014
(Erjavčevi)
1. Danes sklepamo teden Karitas. Iskrena zahvala za vaš dar (271,- eur),
ki ste ga namenili za Karitas in s tem za družine v stiski.
2. Danes ste po 10. maši povabljeni, da se ustavite pri garaži, kjer so nam
otroci OŠ Prihova in otroci vrtca pripravili adventni bazar. Pomislite
samo, s kakšno ljubeznijo in veseljem so pripravili najrazličnejše izdelke.
Ne bodimo ravnodušni in si kupimo kaj lepega za domov. 
3. V soboto, 6. 12., bomo začeli s pripravami na prvo sveto obhajilo.
Srečanje za veroučence tretjega razreda bo potekalo od 10. do 11. ure.
4. Letos so po večini adventni venčki s trojnimi vijoličnimi svečami in eno
roza svečo. Ta roza sveča se prižge na 3. adventno nedeljo in pomeni
veselje, ki ga naj na tretjo adventno nedeljo posebej gojimo v družini in
z vsemi, s katerimi živimo ali si srečujemo. Zato bodo tudi danes naši
marljivi mladinci v zvonici po obeh mašah prodajali adventne venčke (5
eur,-), v veroučni učilnici pa »karte« za miklavževanje, ki bo v soboto ob
15.00 uri. 'Vstopnice' ali 'karte' za miklavževanje lahko dobite samo še
danes, saj se zadnji trenutek ne moremo dogovarjati s sv. Miklavžem. 
5. Iskrena hvala za darove za plačilo obnove sanitarnih prostorov - 780,eur: družini Brglez Milana, Mariji Zajko, Tonetu Juhartu, Branki Sajko,
Petri in Petru, Branki in Janezu Pučniku. Vsaj še toliko bi potreboval in bi
lahko glavne izdatke poravnal. Hvala za razumevanje! Iskrena hvala tudi
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo skrb za župnišče in župnijo.

SVETNIK TEDNA – sveti Frančišek Ksaver
Frančišek se je rodil kot peti najmlajši otrok v baskovski družini, ki je živela
na gradu Xavier. Leta 1521 je sovražni španski vojski pri
Pamploni poveljeval Ignacij Lojolski, ki je bil v bojih tudi
hudo ranjen, zato se je pozneje posvetil duhovnemu
poklicu. Devetnajstletni Frančišek je odšel študirat v Pariz.
Med študijem si je delil sobo s Petrom Fabrom, pozneje
pa se jima je pridružil Ignacij Lojolski. Ignacij je Petra
Fabra hitro navdušil za svoje ideje, leta 1533 pa je pridobil
še Frančiška. Ignacij je pozneje Frančiška opisal z
besedami: »Najbolj žilavo testo, kar sem ga kdajkoli
gnetel.« Pozneje so odšli v Rim, kjer je 24. junija 1537
Frančišek skupaj z Ignacijem in še nekaterimi tovariši prejel mašniško
posvečenje. Po tem so začeli s pripravami na ustanovitev nove redovne
družbe, ki so jo poimenovali Družba Jezusova. Še preden je papež
novoustanovljeno družbo uradno potrdil, pa je kralj Janez III. Portugalski
želel poslati dva od njih kot misijonarja v Indijo. Frančišek in njegov tovariš
Nikolaj Bobadilla sta odpotovala na Portugalsko, vendar pa je Nikolaja kralj
zadržal v Lizboni, tako da je Frančišek sam odpotoval v Indijo. Frančišek je
bil imenovan za apostolskega nuncija v Goi, glavnem mestu portugalske
Indije. Kljub uradno visokemu položaju, pa je bila glavna Frančiškova skrb
oznanjevanje evangelija preprostim ljudem. Hodil je po ulicah in trgih in
pridobil veliko poslušalcev. Posebno skrb je pokazal za reveže in bolnike,
zlasti za gobavce. Poleti 1545 se je Frančišek odpravil za nekaj časa v
Indonezijo. Tam je srečal japonskega plemiča Anjira, ki ga je navdušil, da bi
šel misijonarit še na Japonsko. Leta 1549 je prišel na Japonsko, kjer pa so
bile razmere za misijonarja precej manj ugodne. Pozimi 1551/52 se je vrnil v
Indijo. Kmalu po tem se je odpravil proti Kitajski. Jeseni 1552 je prispel na
otok Shangchuan. Tam je zbolel in v noči z 2. na 3. december 1552 umrl,
ne da bi dosegel celinsko Kitajsko. Po smrti so njegovo truplo prepeljali v
Indijo. Zdaj počiva v Goi, v cerkvi Bom Jesus, njegovo desno roko pa imajo
shranjeno v Rimu. 12. marca 1622 je bil razglašen za svetnika, leta 1927 pa
je bil dodatno imenovan za zavetnika vseh misijonov in misijonarjev. Sveti
Frančišek Ksaverij goduje 3. decembra.

Razpored bralcev Božje Besede
1. adventna nedelja
30.11.2014
2. adventna nedelja
Ned. mož in fantov
7.12.2014
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
14.12.2014

7.00
1. berilo: Jože Pliberšek
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Martin Juhart
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Jože Pliberšek

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Samo Pučnik
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Marijana Pučnik

LETO VREDNOTE POZDRAVLJANJA IN LEPEGA GOVORJENJA
V torek, 18. 11. 2014 smo se skupina katehetov in nekaterih drugih
zbrali in naredili petletni pastoralno duhovni načrt in sklenili, da
bomo v prihodnjih letih razmišljali in govorili o eni izmed vrednot.
Tako želimo z današnjim začetkom cerkvenega leta vse vas
povabiti k pogostejšemu pozdravljanju. Namreč, osrednja misel
letošnjega leta je:

»Kdor pozdravlja tudi odzdravlja in ozdravlja!«
S pozdravom nas lahko nekdo razveseli, osreči in sprejme v vsej
naši enkratnosti, lahko nam že s pozdravom razodene od kod
prihaja (če pozdravi v narečju), lahko s pozdravom razodene
starostno, družbeno in morda tudi poklicno pripadnost.
Najpreprostejši pozdrav, je: dobro jutro, dober dan, dober večer,
zdravo, živijo, ki pomeni naj živi, serbus, ki je razširjen predvsem v
Mariboru, izhaja iz latinskega servus v pomenu suženj, in sporoča,
da želim biti "na uslugo"; čao (it. ciao - Sciavo, Schiavo, ki pomeni
'Slovan' in v prenesenem pomenu 'suženj, služabnik' in ima sorodno
sporočilo kot serbus, biti na uslugo. V krščanstvu pa imamo posebej
priljubljen pozdrav: »Hvaljen Jezus,« »Bogdaj«, »Bog te živi!«,
»boglonaj«. Navodila:
Otroci se boste zavestno trudili pozdraviti vsakega
mimoidočega, ki ga boste srečali na poti v šolo, k sveti maši, na poti
v trgovino ali pa samo do prijatelja. Vsako jutro pozdravite učitelje v
šoli, pri verouku katehista ali katehistinjo, župnika ali drug drugega.
Če vam v dnevu uspe pozdraviti vse te ljudi, ki ste jih srečali, potem
boste lahko vsako nedeljo upravičeno okrasili smreko s svojo barvo
okraska. Za vsak dan lahko obesite en okrasek, kar pomeni največ
sedem okraskov na eno nedeljo. Veroučenci prve skupine (1.,2.,3.
razred) boste smreko krasili z modro barvo. Veroučenci druge
skupine (4.,5. razred) boste uporabili rdečo barvo, tretja skupina
(6.,7.,8. razred) rumeno barvo in 9. razred vijolično barvo.
Pozdravljanje pa ne velja samo za otroke, ampak tudi za vse
mlade, starše, babice, dedke in tiste, ki vztrajno z molitvijo podpirate
našo župnijo. Naj kot kristjani pokažemo, da adventni čas jemljemo
resno in zavzeto, zato se potrudimo in pozdravimo tiste sodelavce
na delovnem mestu, ki jih do sedaj nismo in tiste prodajalce, ki
našega pozdrava do sedaj niso bili deležni. Prav tako naj bo letošnji
adventni čas spoznanje, da se trudimo biti boljši, tistim, ki smo se
jim do sedaj raje izognili.
Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.

1. adventna nedelja
Leto B - I
30. 11. 2014 - 07. 12. 2014

Papež Frančišek v Turčiji. V ospredje je postavil dialog, predvsem medverski in medkulturni, spregovoril je o razmerah na
Bližnjem vzhodu in izpostavil situacijo v Siriji in Iraku, obsodil
fanatizem in fundamentalizem, pozval k skupni odgovornosti ter
poudaril pomembno vlogo Turčije. »Turčija, zaradi svoje zgodovine, geografskega položaja in pomembnosti, ki jo prevzema v
regiji, ima veliko odgovornost: njene izbire in zgled imajo posebno vrednost in lahko znatno pomagajo pri pospeševanju civiliziranega srečanja in pri odkrivanju praktičnih poti miru in avtentičnega napredka.«
Izpostavil je potrebo po dialogu, ki poglablja poznavanja in z razločevanjem vrednoti mnoge stvari, ki nas povezujejo; obenem
nam pomaga z modrostjo in vedrino videti razlike, da bi se lahko
učili tudi iz teh. Še naprej si je treba potrpežljivo prizadevati za
izgradnjo trdnega miru, ki je postavljen na spoštovanje temeljnih
pravic in dolžnosti, povezanih s človekovim dostojanstvom. Tako
se lahko presežejo predsodki in bojazni ter se naredi prostor za
spoštovanje, srečanje, razvoj. Za
dosego tega cilja pa je po Frančiškovih
besedah temeljno, da državljani muslimani, judje in kristjani »uživajo iste
pravice in spoštujejo iste dolžnosti«.
Na ta način se bodo lažje prepoznali
kot bratje in tovariši na poti, se vedno
bolj oddaljevali od nerazumevanj in
pospeševali sodelovanje in dogovor.
»Verska svoboda in svoboda izražanja, učinkovito zagotovljeni vsem, bosta spodbujali razcvet prijateljstva ter tako postali zgovorno znamenje miru,« je dejal papež.

Kakor skrbno izvoljeno testo,
gnete Stvarnik Marijino srce:
posodo, ki zmožna bo nositi Kruh življenja.
Glej, kako je skrben Bog za vsako grudico;
sam skrivnostni Duh testo prežema.
Ob taki mojstrovini se le čudimo,
v nas živo trepeta pričakovanje.
Mojster sklanja se ljubeče nad svojim delom
in končno, ko dahne vanj, posoda ljubezniva
nenadoma postane Marijino srce.
Pierre Marie Dumont

