Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Marijo in Jakoba Rajha in
rodbino Fijavž
Ponedeljek, 15. 06. 2015 Ob 7.00 za + Vido in Albina Brgleza ter
sorodnike
Vid, mučenec
Torek, 16. 06. 2015
Ob 19.00 za + Stanislava Mlakarja (966)
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14. 06. 2015

Gvido Kortonski

Sreda, 17. 06. 2015

Terezija, redovnica

Ob 19.00 za + Pavlo in Gabrijela Kumra
(obl.)
Ob 19.00 za + Veroniko Zadek (obl.), Jožeta
ter + Nóvakove

Četrtek, 18. 06. 2015
Gregor
Petek 19. 06. 2015
Ob 19.00 za + Ivana Kumra
Romuald, opat
Sobota 20. 06. 2015
Ob 07.00 za + Alojzijo (obl.), Franca in
Silverij, papež
Zdenka Breznika
12. nedelja med letom
Alojzij Gonzaga, redovnik Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Angelo Pliberšek (obl.)
21. 06. 2015
1. Danes popoldan bo v Slovenskih Konjicah ob 16.00 uri srečanje pevskih
zborov naše dekanije. Vljudno vabljeni k poslušanju cerkvenih pesmi,
hkrati pa tudi k bogoslužju litanij Jezusovega Srca, ki jih bodo združeni
moški zbori zapeli..
2. V preteklem tednu smo končali s pleskanjem fasade na župnišču, za kar
gre iskrena hvala Janku in Marjanu Juhartu, ob tem pa smo prepleskali
prezbiterij, za kar gre zahvala Alešu Roriču, Marjanu in Janku Juhartu,
pa tudi nekaterim Aleševim pomočnikom. Iskren boglonaj. Ob tem pa je
bil, kot že vedno do sedaj, pri vseh pleskarskih delih potreben cevni
oder, za kar gre zahvala Dragu, Mariji, Simonu, Klemnu in Joži Skerbišu,
Francu Špesu in Alešu Justineku.
Ne povsem samoumevni dogodek:
Ker je družina Skerbiš opustila - zaradi nenehnega odranja in odstranjevanja odra - vso delo na polju, razen, da so pokosili travo, vrh tega se
jim je pokvaril še traktor, so bili toliko bolj presenečeni nad dobroto
sosedov, ki so jim brez prošnje, vso travo oz. krmo spravili domov. Za
tako lepo gesto pomoči se iskreno zahvaljujem sosedom, družini Flis,
Vivod, Firer in Pačnik. Tako ste na čudovit način izpolnili Kristusove
besede: Kdor daje, se mu bo dalo. Hvala za vaše pričevanje!
3. V preteklem tednu smo sezidali prostor za smeti, za kar gre iskrena
hvala najprej družini Hojnik za beton za ploščo, nato družini Metoda

Pučnika za zidake (škarpnike), ob tem pa zidarju in strežnikom za delo
in sicer: Slavku Ugeršku, Petru Tonkoviču, Alojzu Lubeju, Slavku Figeku,
Romanu Lubeju, Slavku Juhartu, Petru Tonkoviču, Slavku Pučniku in
Milanu Pučniku. Iskren boglonaj.
Iskrena hvala pa tudi za pospravljanje in čiščenje zgornjega prostora:
Viktorju Vivodu, Slavku Juhartu, Dušanu Podergajsu, Alojzu Pučniku,
Slavku Figeku, Petru Tonkoviču; za čiščenje za pleskarji pa Pavlici in
Stanetu Pučniku. Boglonaj pa tudi Jožetu Pučniku in Miranu Leskovarju
za spravljanje sekancev. Obenem pa iskrena hvala tudi Martinu Juhartu
in Simonu Korošcu za košnjo trave..
4. Zakrament svetega zakona želita prejeti.: ženin Jošt Hren, rkt. vere,
samski, sin Jožefa in Jožice, r. Lešnik, rojen 30.3.1985 v Mariboru,
župnija Slivnica pri Mariboru in nevesta, Špela Juhart, rkt. vere, samska,
hči Borisa in Branke, r. Soderžnik, rojena 22.9.1985 v Celju, iz Pobreža,
župnija Prihova.
5. Iskrena hvala Miranu Lubeju in faranom Raskovca za 215 eur za rože.
Hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč.
6. Zakrament svetega zakona želita prejeti.: ženin Jošt Hren, rkt. vere,
samski, sin Jožefa in Jožice, r. Lešnik, rojen 30.3.1985 v Mariboru,
župnija Slivnica pri Mariboru in nevesta, Špela Juhart, rkt. vere, samska,
hči Borisa in Branke, r. Soderžnik, rojena 22.9.1985 v Celju, iz Pobreža,
župnija Prihova.
7. Po maši prosim člane ŽPS, da se oglasite v pisarni.
8. Naslednji teden 4. in 5. razred nimata verouka, ampak naslednji torek,
16. 6. 2015, ko bomo zaključili naša srečanja.
9. Oratorij bo od 29.6. do 5.7.2015. Prijavnina znaša 10 eur, prijavnice se
pobirajo danes in prihodnjo nedeljo po obeh svetih mašah v veroučni
učilnici. Prijavnice si lahko vzamete v zvonici.

»Obstaja skupina kristjanov, ki so dosledni v tem, kar verujejo, in tem, kar
živijo. Tako pomagajo približati se Jezusu tistim ljudem, ki vpijejo, prosijo
za zveličanje, prosijo za milost, prosijo za duhovno zdravje svoje duše.«
Razpored bralcev Božje Besede
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.06.2015
12. nedelja med letom
Otroška nedelja
21.06.2015
13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.06.2015

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

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Karmen Pučnik
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Polona Mlakar

Svetnik tedna – Sveti Alojzij Gonzaga
Sveti Alojzij se je rodil v plemiški družini Gonzaga v Castiglionu očetu Ferrantu
Gonzagi in materi Marti Gonzaga. Kot pravega Gonzago so ga zanimali konji
in vojska, zato ga je oče leta 1573 vzel s seboj v Casal, kjer je imel vojaški
tabor. Tu je Alojzij živel pravo življenje vojaka. Ko je leta 1580 v Castiglion
prišel novi milanski nadškof kardinal Karel Boromejski na vizitacijo v
duhu tridentinske prenove, je stopil v stik z njim
tudi mladi Alojzij. Sveti škof si je zanj vzel čas, da
ga je lahko pripravljal na prejem prvega svetega
obhajila. Leta 1581 je morala Alojzijeva družina
spremljati cesarico vdovo Marijo Avstrijsko, ki je
potovala iz Prage v Madrid. Na španskem dvoru je
Alojzij postal prijatelj in paž prestolonasledniku
Diegu, sinu španskega kralja Filipa II. Po smrti
princa Diega se je še bolj posvetil duhovnemu
življenju in vztrajal pri svojem poklicu. Takoj, ko je
njegov oče izvedel, da želi vstopiti k jezuitom, je
pobesnel. Najprej ga je hotel prepričati v nasprotno, tako da je k njemu pošiljal različne dostojanstvenike. Oče, še vedno besen, je Alojzija in Rudolfa poslal po italijanskih dvorih, da bi Alojzija spreobrnili. Brez uspeha. Skrušen oče je priznal, da tu
ne more nič več pomagati in je leta 1585 s solzami
v očeh gledal sina, ki se je slovesno odpovedal
kroni in nasledstvenim pravicam. Leta 1587 je
opravil prve zaobljube in leta 1588 prejel nižje redove. V samostanu je še bolj
sveto živel in rastel v znanju, pobožnosti in duhovnosti. Najraje je molčal in
razmišljal o Kristusu. V letih 1589 do 1590 je v družini Gonzaga nastal prepir
med Alojzijevim bratom Rudolfom in njegovim stricem. Tako je bil Alojzij prisiljen odpotovati nazaj v Castiglion, da je uspešno rešil prepir. Ko se je vrnil, je v
Rimu izbruhnila kolera in Alojzij se je javil, da bo pomagal bolnikom. Najprej
njegova prošnja ni bila uslišana, saj je bil šibkega zdravja, a je vztrajal tako
dolgo, da mu je uspelo prepričati predstojnike, da je pripravljen na to nalogo.
Tako je s samarijansko ljubeznijo pomagal bolnikom, dokler tudi sam ni zbolel.
Umrl je 21. junija 1591. Zaradi njegovega svetniškega življenja se je že kmalu
pričel postopek za beatifikacijo. Tako ga je papež Pavel V. razglasil
za blaženega že 19. oktobra 1605. Papež Benedikt XIII. pa ga je 31. decembra 1726 razglasil za svetnika. Isti papež pa ga leta 1729 razglasil za zavetnika mladine. Poleg tega je še zavetnik študentov, jezuitskih novincev, bolnikov
z AIDS in tistih, ki jih oskrbujejo. V Mariboru stoji njemu posvečena cerkev.
V Ljubljani pa je škof Anton Alojzij Wolf postavil zavod in stavbo z imenom Alojzijevišče oziroma Aloysianum.

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14. 06. 2015 - 21. 06. 2015

Papež Frančišek: Krščanska identiteta je lepa identiteta, kaže pa
se v pričevanju. Jezus zato govori o pričevanju kot o govorici
naše krščanske identitete. Tudi če je naša krščanska identiteta
skušana, ker smo grešniki. Skušnjave pridejo vedno in identiteta
lahko oslabi in se izgubi. Sveti oče je pri tem posvaril pred nekaj
nevarnimi stranpotmi: »Prva je ta, da iz pričevanja preidemo na
ideje, pri čemer se pričevanje razvodeni.« Krščanstvo postane
lepa ideja. Iz konkretnega Kristusa, preidemo na to vero, ki je
nekoliko 'soft', v zraku in je pot v gnosticizem. Krščanska
identiteta je pohujšanje, skušnjava pa je v tem, da nočemo
pohujšanja. Križ je namreč pohujšanje. Nekateri pa iščejo Boga z
nekoliko »eterično krščansko duhovnostjo«, so moderni gnostiki.
Drugo stranpot predstavljajo tisti, ki neprestano potrebujejo
novosti krščanske identitete. Pozabljajo, da so bili izbrani,
maziljeni, da imajo jamstvo Duha. Kot primer je navedel osebe,
ki iščejo: »Kje so vidci, ki nam bodo danes povedali o pismu, ki
ga bo Marija poslala ob štirih popoldne?« Živijo iz tega. To ni
krščanska identiteta, je pripomnil papež. Zadnja beseda Boga se
imenuje Jezus in nič več. Naslednja stranpot, ki vodi stran od
krščanske identitete, je posvetnost: »Tako zelo razširiti vest, da
vse pride v poštev.« Ne samo moralno, ampak tudi človeško.
Posvetnost je namreč človeška. »Vidimo krščanske skupnosti,
tudi kristjane, ki si pravijo kristjani, a ne morejo in ne znajo
pričevati o Jezusu Kristusu.« Identiteta tako nazaduje in se
izgubi. Ta posvetni nominalizem vidimo vsak dan. »V zgodovini
zveličanja nas je Bog s svojo potrpežljivostjo Očeta pripeljal od
dvoumnosti h konkretnosti učlovečenja in odrešenjske smrti
svojega Sina. To je naša identiteta,« je poudaril papež.

