12. nedelja med letom
Alojzij Gonzaga
Otroška nedelja
21. 06. 2015

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Angelo Pliberšek (obl.)

Ponedeljek, 22. 06. 2015
Ob 7.00 + Janeza in Julijano Pučnik
Tomaž Moore, mučenec
Torek, 23. 06. 2015

Jezusovo srce, praznik
Sreda, 24. 06. 2015

Rojstvo Janeza Krstnika

Ob 19.00 za + Franca Skrbinška (7. dan smrti)
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža)

Četrtek, 25. 06. 2015
Viljem, opat
Ob 19.00 za + Alojza Brdnika
Dan državnosti
Petek 26. 06. 2015
Ob 19.00 za + mamo Ano in brata Egidija
Vigilij, škof in mučenec
Hojnika
Sobota 27. 06. 2015
Ob 07.00 za + Amalijo in Antona Hribernika
Ema Krška, kneginja
13. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Jožefo Gumzej (obl.)
28. 06. 2015
1. Ta teden ima verouk le 4. in 5. razred in sicer v torek, ob 16.00 uri.
Naslednjo nedeljo, torej 28.6. pa bo po 10. sv. maši podelitev veroučnih
spričeval in Slomškovih bralnih priznanj veroučencem od 1. do 9. razreda. Vabljeni otroci in starši!
2. Za enkrat smo končali s prenovo in ureditvijo gospodarskega poslopja in
prostore izročili v pastoralne namene. Ostajajo pa veliki neporavnani
računi. Zato se vam priporočam za vaš dar. Še tako majhen bo dragocen pri plačilu dolgov. Hvala za razumevanje.
3. Iskrena hvala vsem, ki ste nam tudi v preteklem tednu veliko pomagali:
zidanje in ometavanje smetišča (Slavko Ugeršek, Alojz Lubej, Slavko
Juhart, Simon Korošec, Slavko Figek, Peter Tonkovič, Srečko Polanec,
Davor Mlakar), za pleskanje (Janko in Marjan Juhart), postavitev polic
(Franc Rorič), ureditev pevske sobe (Martin Juhart in Simon Korošec),
delo v vinogradu (Jože Pučnik) in ureditev okolice (Drago, Klemen in
Simon Skerbiš).
4. Naročil sem avtobus za mašniško posvečenje rojaka Andreja Lažeta v
Murski Soboti, vendar se jih je do danes prijavilo le 5 faranov. Prosim
vas, da se čim prej prijavite, najkasneje do srede.
5. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč! Iskren
boglonaj!
6. Oratorij: prijave samo še danes!

Po župniji se širi (na srečo je dejavna le majhna skupinica ljudi), češ »da
župnik odganja ljudi iz cerkve,« ker je ob zadnjem koncertu pri Sv. Joštu,
ob zahvali nastopajočim, v šali povedal, da v kolikor kakšna pesem ni
bila povsem primerna za cerkev, smemo upati, da nam bo sv. Janez
Nepomuk (ki je tisti dan godoval), že izprosil 'odpuščanje'. Namreč na
koncertu je bilo več ljudskih narodnih, necerkvenih pesmi. Zato je prav,
da se seznanimo z zahtevami Cerkve.
5. nov. 1987 je Kongregacija za bogoslužje izdala dokument z naslovom Koncerti v cerkvah in poudarila naslednje:
1) odprejo naj se cerkvena vrata koncertu cerkvene ali religiozne glasbe, obenem pa naj se zaprejo vrata cerkve vsem drugim vrstam glasbe.
2) Zunaj bogoslužja lahko dobi mesto v cerkvi tudi tista glasba, ki je
bila ustvarjena za liturgijo, pa zaradi kakšnih prigodnih razlogov ne
more biti izvajana med bogoslužjem, kakor tudi tista verska glasba, ki
jo navdihujejo svetopisemska in bogoslužna besedila ali se nanaša na
Boga, Marijo, svetnike ali na Cerkev. [Iz povedanega je razvidno, da v
cerkvi ne sme biti nobena necerkvena pesem, četudi gre zgolj za koncert.]
3) Za vsak koncert v cerkvi daje dovoljenje ordinarij (to je škof). Za to
pa je potrebno:
a. pisna prošnja na ordinarija z navedbo koncertnega datuma, ure in
programa, kjer so napisane skladbe in imena skladateljev
b. škof daje dovoljenje za vsak primer posebej v sporazumu z župnikom; izključeno je splošno dovoljenje za vrsto koncertov;
c. ko župnik dobi ordinarijevo dovoljenje, dovoli zborom uporabo
cerkve.
d. č) vstop v cerkev mora biti prost in brezplačen; lahko se pobirajo le
prostovoljni prispevki;
e. izvajalci in obiskovalci morajo imeti primerno obleko in vedenje.
Razpored bralcev Božje Besede
12. nedelja med letom
Otroška nedelja
21.06.2015
13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.06.2015
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
05.07.2015

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

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

Svetnik tedna – Sveta Ema Krška, kneginja
Sveto Emo lahko upravičeno štejemo za prvo slovensko svetnico, saj ji je
zibelka tekla na naših tleh, njena rodbina pa je z našimi kraji in ljudmi najtesneje povezana. Rodila se je leta 983 na gradu Pilštanj. Pobožni starši so jo
skrbno vzgajali v krščanskem duhu, kasneje pa njeno vzgojo zaupali vojvodi,
poznejšemu nemškemu kralju Henriku Bavarskem in njegovi ženi kraljici
Kunigundi. Mlado Emo, ki je slovela po lepoti in vsakovrstnih krepostih, je
zasnubil mejni grof Savinjske marke, Viljem. Bil je to zakon iz ljubezni in prva
leta so jima minevala v sreči in veselju. Življenjepisci
poudarjajo zlasti njuno bogoljubno življenje, spoštovanje in radodarnost do Cerkve ter veliko skrb za
ljudstvo. Življenje pa jima ni prizanašalo: v nepojasnjenih okoliščinah jima umreta oba sinova (ena izmed
zgodb govori o tem, da so ju ubili pohlepni rudarji),
kmalu za njima pa leta 1016, najverjetneje na poti, ko
se vrača iz Rima umre še Viljem. Ema ostane sama,
edino oporo najde v svoji globoki in preizkušani veri.
Ogromna posestva preudarno obrača predvsem v
korist Cerkve, gradi svetišča in ustanavlja župnije,
njena odpoved svetu pa doseže svoj vrh v zidavi cerkve in samostana v Krki. V ustanovni listini zapiše: »da bom na Krki sama
oblekla redovniški habit.« Cerkev je slovesno posvetil salzburški nadškof Balduin 15. avgusta 1043. Ema se nato umakne iz javnega življenja in v samostanu kot preprosta nuna dozori za večnost. Samostan v Krki je kasneje postal
sedež škofije. Umrla je 29. junija 1045 v Krki na Koroškem (kasnejši zapis).
Ime: Izhaja iz nemškega imena Emma (imenujejo jo tudi Hema); povezava
pa naj bi bila tudi z grško besedo armenos, kar pomeni »dodan, prilegajoč
se«.
Zavetnica: Krške škofije; proti očesnim boleznim, za srečen porod.
Upodobitve: Na slikah je velikokrat upodobljena, kako deli miloščino. Najpogosteje pa jo prikazujejo kot imenitno damo z modelom cerkve, vrtnico ali
listino. Njen najbolj znan atribut je velika avba, ki jo nosi na glavi, pač po šegi
tedanjega časa.
Posestva: Že po starših, kasneje pa skupaj s svojim možem, je bila najmogočnejši posestnik na slovenski zemlji. Poleg rodnega Posavja je bila gospodarica krajev ob Sotli (Podčetrtek, Rogatec, Kozje), okolice Celja (Lemberg, Vitanje) in nekaterih krajev na Kranjskem (Mirna, Mokronog); pomembna postojanka so bile tudi Breže in seveda velik del Koroške.
Beatifikacija: Ljudstvo jo je kot svetnico častilo že od vsega začetka, njena
»uradna« beatifikacija pa se je zaradi neugodnih zgodovinskih razmer zelo
zavlekla. Veliko so si zanjo prizadevali v letih 1464 do 1466, postopek pa je
zaključil šele papež Pij XI. leta 1938.
Goduje: 27. junija.
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
12. nedelja med letom
Otroška nedelja

21. 06. 2015 - 28. 06. 2015
Papež Frančišek je v preteklem tednu izdal okrožnico Laudato sí
(Bodi hvaljen), v kateri se sprašuje: »Kakšen svet želimo posredovati
odraščajočim otrokom, ki bodo prišli za nami?« To vprašanje je srce
okrožnice. »To vprašanje ne zadeva samo okolja, saj si ne moremo
postaviti vprašanja samo o nekem delčku, temveč nas vodi v to, da se
vprašamo o smislu bivanja ter o temeljnih vrednotah družbenega
življenja. »Za kakšen cilj živimo? Za kakšen namen delamo in se
bojujemo? Zakaj nas ta zemlja potrebuje?«
Naslov okrožnice je vzet iz vzklika sv. Frančiška: »Hvaljen, moj
Gospod«, ki v hvalnici spominja, da je zemlja naš skupni dom, »tudi kot
sestra, s katero bivamo skupaj, ali kakor dobra mati, ki nas sprejme v
svoj objem«. Mi sami smo zemlja (prim. 1Mz 2,7). Naše telo je
sestavljeno iz elementov našega planeta, njegov zrak nam omogoča
dihanje, njegova voda nas poživlja in osvežuje«. Sedaj se ta zemlja,
zdelana in oropana, pritožuje in njeno ječanje se pridružuje vsem tistim
od sveta zapuščenim. Papež Frančišek vabi, da jim prisluhnemo.
Spodbuja vse in vsakega: posameznika, družine, lokalne skupnosti,
narode, mednarodno skupnost, k ekološkemu spreobrnjenju ali, kakor
se je izrazil sveti Janez Pavel II., 'spremeniti smer' in sprejeti lepo ter
odgovorno prizadevanje pri 'skrbi za skupni dom'. Istočasno pa papež
Frančišek prizna, da je opazno neko naraščanje občutljivosti za okolje
in skrb za naravo ter da zori iskrena in boleča zaskrbljenost glede tega,
kar se dogaja na našem planetu. S tem daje prav pogledu upanja, ki je
posejan skozi vso okrožnico. Vsem pošilja jasno sporočilo polno
upanja: »Človeštvo ima še vedno sposobnost sodelovanja pri izgradnji
našega skupnega doma«. »Človeško bitje je še vedno sposobno
pozitivno posegati«. »Ni še vse izgubljeno, saj človeška bitja, ki so se
po eni strani sposobna skoraj do konca uničiti, so tudi sposobna
preseči se, vrniti se nazaj, da lahko izberejo dobro in obnavljajoče se«.

