CVETNA NEDELJA
Nedelja žena in mater
29. 03. 2015
Ponedeljek, 30. 03. 2015

Amadej, vojvoda
Torek, 31. 03. 2015

Benjamin, mučenec
Sreda, 1. 04. 2015

Ljuba in Irena, mučenki
Četrtek, 2. 04. 2015

Veliki četrtek
Petek, 3. 04. 2015
Veliki petek
Sobota, 4. 04. 2015

Velika sobota

Ob 7.00 uri + žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Jakoba in Marijo Rajh ter
starše Kóvač
Ob 7.00 uri za + Ivana Oroža, Anico in sestro
Tilčko
Ob 07.00 uri za + Jožefa Strnada (361)
Ob 19.00 uri za + Amalijo Leskovar (473)
Ob 19.00 uri za + Moniko Lubej (obl.) in
Andreja
Ob 19.00 uri za + žpk. Marjana Kožlina
Pri maši umivanje nog, po maši blagoslov kruha

Ob 19.00 obredi Velikega petka
Ob 8.00 blagoslov ognja in nato češčenje
Najsvetejšega pri Božjem grobu
Ob 19.00 VIGILIJA (zberemo se zunaj cerkve pri ognju,
blagoslov ognja in velikonočne sveče, procesija in nato slavje

. Maša za
+ Alojzijo, Franca in Zdenka Breznika
VELIKONOČNA
Ob 6.30 uri obred Gospodovega vstajenja,
NEDELJA GOSPOD.
nato procesija in slovesna sv. maša
VSTAJENJA
za žive in + farane
Ob 10.00 za + Marijo in Jožeta Primeca (obl.)
5. 04. 2015
1. Danes začenjamo teden praznovanja Jezusove darovanjske ljubezni. To
je teden hvaležnosti, veselja in upanja. Pot do nebes je odprta in Božje
življenje in ljubezen lahko napolnita vsakega izmed nas. Zato ste
vabljeni, še posebej v velikonočnem tridnevju vsak dan k bogoslužju.
Velika noč je 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. Vse maše in obredi, bodo zvečer ob
19.00 uri, razen jutri, ko bo maša zjutraj. Ne pozabimo, da velika noč ni
le velikonočna nedelja, ampak tridnevno praznovanje. V velikem tednu
luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje)

otroci nimajo verouka, ampak so posebej vabljeni na veliki četrtek
k maši in po maši k blagoslovu kruha. Otroci, prinesite s seboj
pobarvano srce, ki vas spominja na dobre besede.
2. Včeraj je potekal mavrični dan, ki se ga je udeležilo 13 otrok. Pogovarjali
so se o prazniku cvetne nedelje, naših dolžnostih ter o Jezusu. Na
delavnicah pa si je vsak otrok za današnji dan izdelal 'žegen' ali butaro.
Iskrena hvala animatorjem: Luciji Gorenak, Žanu Pemu in Klavdiji
Ozimič za požrtvovalno animiranje otrok.

3. Preteklo nedeljo smo se na koncu maše Bogu in staršem, še posebej
materam, zahvalili za dar življenja. Iskrena hvala mladincem, otrokom,
pa tudi Poloni Mlakar za rože. Iskren boglonaj.
4. Iskrena hvala možem za včerajšnjo akcijo pospravljanja gospodarskega
poslopja: Alojzu Lubeju, Slavku Juhartu, Samu in Jožetu Pučniku,
Davorju Mlakarju, Mihi Pemu, Zvonku Lubeju, Damijanu Tomažiču,
Petru Tonkoviču, obenem pa hvala tudi Petru in Simonu Korošcu za
posaditev dreves, mladincem za dialoško prebran pasijon in vsem za
dejavno sodelovanje v župniji in še posebej pri maši.
5. 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
 Na velikonočno nedeljo zjutraj bo najprej »obred vstajenja«, nato
procesija in slovesna sveta maša. Pridite in praznujmo skupaj!
Blagoslov velikonočnih jedil po vaseh:
 09.30 - Razkovec
 13.00 - Pri kapeli pred gostilno
Daníca
 10.00 - Dobriška vas
 14.00 - Sevec
 10.30 - Pobrež
 14.30 - V cerkvi sv. Jošta
 11.00 - Dobrova
 15.00 - Vrhole
 11.30 - Novo Tepanje
 15.30 - Prepuž
 12.00 - Sp. Grušovje:
Tajnikarjeva kapela
 16.00 - Zg. Grušovje
 12.30 - Sp. Grušovje:
 16.30 - Žup. cerkev Vnebovzetja
Kukova kapela
B. D. Marije na Prihovi
Razpored bralcev Božje Besede
CVETNA ned.
Ned. žena in mater
29.03.2015
Ned. Jez. vstajenja
Ned. mož in fantov
05.04.2015
BELA NEDELJA
Dekliška nedelja
27.04.2014

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

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Marijana Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pavlica Pučnik

Papež Frančišek: Poglejmo Kristusa na križu – moj greh je tam
Milost velikega tedna naj kristjanom pomaga sprejeti pomoč, ki jim jo
podarja Bog. Pa tudi način, na katerega jim jo ponuja, brez kritik in
ugovarjanja. Papež je opozoril na »duhovne muhe« pred Bogom, ki
nam zveličanje ponuja na tisoč različnih načinov. Toda, ker smo ljudje,
ki ne znajo sprejeti »Božjega načina«, zdrsnemo v godrnjanje. To je
napaka, ki jo danes naredijo mnogi kristjani.
Papež Frančišek se je nanašal na odlomek iz 4. Mojzesove knjige. Ta
opisuje dogodek, kako se je ljudstvo uprlo naporu, ki ga je prinesel beg
v puščavo. Začeli so govoriti proti Bogu. Mnogi med njimi so umrli
zaradi pikov strupenih kač. Šele Mojzesova molitev, ki je prosil zanje in
povzdignil palico s kačo – simbol križa, na katerega so kasneje obesili
Kristusa – je tiste, ki so le-to pogledali, rešila pred strupom.
Tudi številni kristjani med nami so zastrupljeni z
nezadovoljstvom nad življenjem, je pripomnil sveti oče. Ne odprejo
srca za Božje zveličanje, ampak vedno postavljajo svoje pogoje: »Da,
ampak tako … Da, da, želim biti zveličan, toda po tej poti …« Tako se
srce zastrupi. Papež je nadaljeval,
da tako tudi mi pogosto čutimo
odpor do Božjega načina. Ne
sprejeti Božjega daru, podarjenega
na njegov način, pa je greh. Je
strup. To nam zastrupi dušo,
odvzame veselje, ne pusti nam iti
dalje.
Jezus nas je tega greha
rešil tako, da se je povzpel na
Kalvarijo: »On sam je nase prevzel strup, greh in bil povzdignjen.« Ta
mlačnost duše, to življenje kot kristjani na pol: »Kristjani da, ampak …«
To navdušenje na začetku Gospodove poti, ki se nato spremeni v
nezadovoljstvo. Vse to je ozdravljeno samo, ko se gleda križ, ko se
gleda Boga, ki prevzame naše grehe: »Moj greh je tam.«
Mnogo kristjanov danes umre v puščavi svoje žalosti, svojega
godrnjanja in zavračanja Božjega načina. »Poglejmo kačo, strup, tam v
Kristusovem telesu, strup vseh grehov sveta, in prosimo milost, da bi
sprejeli težke trenutke. Da bi sprejeli Božji način zveličanja, da bi
sprejeli tudi to tako lahko jed, nad katero so se pritoževali judje, da bi
sprejeli stvari … Da bi sprejeli poti, po katerih me Gospod vodi naprej.«
»Da bi nam ta sveti teden,« tako je papež zaključil, »pomagal oddaljiti
se od te skušnjave, da postanemo 'kristjani da, ampak …'«

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
6. POSTNA - CVETNA NED.
Nedelja žena in mater

29.3. 2015 - 05. 04. 2015
Papež Frančišek: Veselje je preizkusni kamen vere. Žalostno je
videti vernika, ki se ne zna veseliti. Papež je vzel za izhodišče
razmišljanja Abrahamovo veselje. Abraham se je namreč vzradostil
v upanju, da bo postal oče, kakor mu je obljubil Bog. Abraham in
njegova žena Sara sta bila stara. A on vseeno veruje. Svoje srce
odpre upanju in tako je napolnjen s tolažbo. Za razliko od
Abrahama pa pismouki in farizeji »niso razumeli veselja upanja,
obljube in zaveze. Niso se znali veseliti, ker so izgubili občutek za
veselje, ki izhaja edinole iz vere.« Abraham pa se je lahko veselil,
ker je imel vero, medtem ko so jo pismouki izgubili. Bili so brez
vere. Še več, niso izgubili samo vere, ampak tudi postavo. V
središču postave je namreč ljubezen, ljubezen do Boga in do
bližnjega. Oni pa so verjeli v nek sistem doktrin, ki je natančno
določal njihove dni.
Papež
Frančišek
je
pripomnil, da so se pismouki
morda sicer lahko zabavali,
vendar brez veselja, oziroma
celo s strahom. Srce tistih, ki
živijo brez vere, zaupanja in
upanja v Boga, je okamenelo.
Žalostno je biti vernik brez
veselja. Veselja pa ni, kadar ni vere, upanja in postave, kadar
obstajajo samo predpisi. Ti predstavljajo hladen nauk.
»Veselje vere, veselje evangelija je preizkusni kamen vere neke
osebe,« je poudaril sveti oče. Nekdo brez veselja ni pravi vernik.
Prosimo Gospoda za milost, da bi se vzradostili v upanju; za milost,
da bi lahko videli Jezusov dan, ko se bomo srečali z njim; in za
milost veselja.

