SVETA TROJICA
Obletnica posvetitve naše
cerkve v zvezo Marijinih
svetišč
31. 05. 2015

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 7.00 uri za + Srečka Kresnika (767)
Ob 10.00 uri za + Rozo Županek
Ob 10.00 uri za + Matildo Mlakar (925)

Ponedeljek, 01. 06. 2015
Ob 7.00 + Barbaro Kočnik (obl.) in Alojza
Justin, škof in mučenec
Torek, 02. 06. 2015

Marcelin in Peter, muč.
Sreda, 03. 06. 2015

Ugandski mučenci
Četrtek, 04. 06. 2015

Ob 19.00 za + Franca Oblonška (1006)
Ob 19.00 za + Terezijo Habjan
Ob 7.00 za žive in pokojne farane

SV.REŠNJE TELO IN KRI Ob 19.00 za + Ivana Podergajsa (obl.)

Ob 7.00 za + Marijo Brumec (r. Tomažič)
(915)
Obisk bolnikov
Ob 19.00 za + Stanislava Flisa (obl.)
Sobota 06. 06. 2015
Ob 07.00 za + Marijo Brumec (885, Tajnikar)
Norbert, škof
Ob 11.00 krst Neže Gumzej
10. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri za + Alojza Bračiča (obl.) in
07. 06. 2015
rodbino Lipoglav
1. V četrtek je zapovedan praznik Svetega Telesa in Krvi, zato bosta maši
zjutraj in zvečer.. Še posebej vabljeni k večerni maši, po kateri bomo
imeli telovsko procesijo. Pridite in tudi navzven pokažimo vero v Božjo
navzočnost v evharistiji.
2. Danes je tudi zadnji dan šmarnične pobožnosti. Iskrena hvala otrokom in
staršem, ki ste jih bolj ali manj redno pošiljali ali spremljali k tej lepi
pobožnosti. Po maši ste otroci vabljeni v pisarno, saj je ga. Marija Zajko
pripravila za vas presenečenje.
Da bo pa presenečenje še večje pa ste vabljeni v soboto v "čarno jezero" na Rakovnik. Organiziran bo prevoz, zato vas prosim, da pridete z
njimi tudi starši in jih prijavite. Vse ostale informacije dobite pri Samotu
Pučniku.
3. V mesecu juniju bo verouk še 3 tedne, torej za vsako skupino 3x in sicer
po starem urniku (Samotova skupina: torek 15.00, Tinina skupina v torek
ob 16.00 in Urškina skupina v četrtek ob 16.00 uri.
4. Tudi v preteklem tednu smo veliko postorili pri obnovi večnamenskih
prostorov. V torek so pripeljali železno konstrukcijo za ostrešje, za kar
gre zahvala Alfonzu, Matjažu in Tonetu Zajku, Zdravku Lažeti, Alojzu in
Daniju Lubeju, Matjažu in Mihi Pemu; v sredo smo naredili estrih, poziPetek 05. 06. 2015
Valerija in tovarišice
Prvi petek

dali dodatni zid ob poti k cerkvi, odstranili kamnite kocke, za kar gre
zahvala: Dragu, Simonu in Mariji Skerbiš, Slavku Ugeršku, Davorju
Mlakarju, Petru Tonkoviču, Romanu Lubeju, Slavku Juhartu, Jožetu
Leskovarju, Jožetu pučniku, Alojzu Lubeju, Tonetu Leskovarju, Slavku
Figeku; v soboto pa smo v ostrešje vgradili železno konstrukcijo, za
kar gre zahvala: Alfonzu in Matjažu Zajku, Dragu in Simonu Skerbišu,
Romanu Lubeju, Slavku in Jožetu Leskovarju, Slavku Juhartu, Miranu in
Alojzu Lubeju, Tonetu Kuhlu, ob tem pa smo postavili rušt za ostali del
župnišča, za kar se iskreno zahvaljujem Dragu Skerbišu, Klemnu, Simonu in Alešu. Iskrena hvala za posaditev rož Pavlici in Stanku Pučniku
ter Mirjani Magić, Andreji Podergajs za podaritev rož, Martinu Juhartu
za košnjo trave.
Kot nekdanje gospodarsko poslopje oziroma sedanji večnamenski prostori, tako dobiva tudi župnišče novo preobleko, za kar se iskreno
zahvaljujemo Janku in Marjanu Juhartu, družini Skerbiš pa za postavitev
odra.
5. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, Slavku Mlakarju pa za razna
"steklarska" popravila.. Boglonaj!
6. Danes obhajamo peto obletnico pridružitve naše cerkve v duhovno
zvezo Marijinih svetišč. P. Anton Ogrinc iz Pirana nas je čudovito nagovoril in spodbudil k poglobljeni veri in dejavni ljubezni. Iskren boglonaj!
7. Že preteklo nedeljo sem vas povabil, da se čim prej prijavite na romanje
13.6. v Novo Mesto, ki obhaja letos 650-letnico svojega obstoja. Do
sedaj vas se je prijavilo le 10. Lepo prosim, da se čim prej prijavite, da
lahko naredimo konkretnejši načrt in potrdimo rezervacijo avtobusa.
Hvala za razumevanje!
8. Iskrena hvala za dar za rože: Alfonzu Zajku in faranom Zg. Grušovja za
408,- eur, Miri Rubin in faranom Prepuža za 303,- eur; Mariji Polegek in
faranom Prelog za 405,- eur ter Kristini Strnad in faranom Vinarja za
512,- eur za rože. Iskren boglonaj, hvala pa tudi za vsako vašo pomoč in
dobroto.
Razpored bralcev Božje Besede
SVETA TROJICA
Obletnica posvetitve
31.05.2015
10. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
07.06.2015
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.06.2015

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

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

Svetnik tedna – Sveta Marcelin in Peter, mučenca
Pri prvi evharistični molitvi je po povzdigovanju za spominom rajnih
spomin mučencev: med tistimi, ki so tam navedeni, sta tudi današnja
godovnjaka Marcelin in Peter, mučenca iz Rima, ki sta dala življenje za
Kristusa med preganjanjem pod vlado
cesarja Dioklecijana, najverjetneje leta
303. Papež Damaz, ki je Cerkev v vodil v
letih od 366 do 384, pripoveduje, da je
poročilo o mučeništvu sv. Marcelina in
Petra dobil osebno od krvnika, ki je izvršil
smrtno obsodbo. Sodnik je ukazal, naj oba
obglavijo sredi gozda in ju tam
pokopljejo, tako da bo njun grob ostal
neznan. Pobožna žena Lucila pa je grob le
odkrila, nakar so sveta mučenca z vso
častjo pokopali v katakombah. Nad
njunim grobom je dal cesar Konstantin
sezidati lepo baziliko, ki jo je papež
Damaz I. obnovil in je njuno življenje na
kratko povzel v lepi pesnitvi. Zanesljivih podatkov o njunem življenju
imamo malo, ker je vse ovito v legendarno pripoved. Oba so zgrabili
med zadnjim velikim preganjanjem kristjanov pod cesarjem
Dioklecijanom. Marcelin je bil duhovnik, Peter pa je prejel le nižji red
eksorcistov. Vrgli so ju med zločince v temno, vlažno in prenatrpano
ječo, kjer sta več poganov pridobila za krščansko vero. Zgodba
pripoveduje, da je Peter izgnal iz ječarjeve hčerke hudobnega duha,
nakar se je vsa ječarjeva družina dala krstiti duhovniku Marcelinu. Tudi
njun krvnik Dorotej je ob občudovanju njune zvestobe do Kristusa
začel spoštovati vero in je pozneje prejel sveti krst. O mučencih je
potem pripovedoval papežu Damazu. Leta 528 je papež Gregor IV.
relikvije sv. Marcelina in Petra podaril bivšemu tajniku Karla Velikega.
Ta jih je shranil v Strassburgu, od koder so jih prenesli v Seligenstadt
ob reki Main. Tam so še zdaj v časteh; njuna rakev je lepo umetniško
delo.
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Knjiga Zemlja in hrana med drugim tako želi
odgovoriti na potrebo po vzgoji in osveščanju glede situacije
prehrambene varnosti. Vprašanji sta namreč dve: kakšen planet bomo
zapustili prihodnjim generacijam in pa, kakšne generacije bomo
zapustili planetu. Delo je razdeljeno na tri dele. Prvi zaobjema pregled
in analizo strukturnih vzrokov za lakoto. Drugi del izhajajoč iz
krščanske vere obravnava aktualno prehrambeno in kmetijsko situacijo
v svetu. V tretjem delu pa knjiga podaja vrsto dejavnosti, ki težijo k
izboljšanju razmer. Naslov opozarja na odnos med dvema stvarnostma:
zemljo in hrano. Prva govori o organizaciji proizvodnje in uporabi
sredstev, druga pa o njihovi razdelitvi in o življenjskem stilu. Delo je na
voljo v italijanskem in francoskem jeziku, kmalu bosta izšla še angleški
in španski prevod. Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir,
kardinal Peter Turkson, je na predstavitvi knjige spomnil na sporočilo
papeža Frančiška, s katerim je le-ta preko neposredne video povezave
sodeloval na odprtju razstave 1. maja. Sveti oče je takrat spodbudil k
premisleku »o škandaloznem in vztrajnem paradoksu obilja«. Ta
paradoks, ki ga še povečujejo ravno špekulacije, je vse bolj očiten v
svetu, kjer ne glede na zadostno količino hrane za vse, mnoge osebe še
naprej trpijo zaradi podhranjenosti. Govori se, da je na svetu 800
milijonov oseb lačnih, in da se zavrže eno tretjino pridelane hrane.
Papež je v sporočilu nadalje povabil, da to premišljevanje o hranjenju in
energiji ne bi ostalo samo »tema«, ampak bi se Expo izkazal kot
»priložnost za spremembo mentalitete«. In sicer spremembo, ki bi
vodila k pravičnemu in trajnostnemu razvojnemu modelu. Da bi bila
vsem zagotovljena temeljna pravica do hrane, so vlade, podjetniki,
družine in drugi poklicani k spoštovanju dolžnosti in odgovornosti, ki
zadevajo to »dramo lakote v svetu«.

