13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28. 06. 2015

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + za + Jožefo Gumzej (obl.)

Ponedeljek, 29. 06. 2015 Ob 7.00 za + Janeza Zorka in sorodnike
Ob 10.00 za + Petra Levarta
Peter in Pavel, apostola Ob 16.00 pogrebna za + Marijo Košir
Torek, 30. 06. 2015

Prvi muč. rimske Cerkve
Sreda, 01. 07. 2015

Estera
Četrtek, 02. 07. 2015
Ptujskogorska Mati Božja

Ob 19.00 za + Metoda Pučnika (obl.)
Ob 19.00 za + Egidija Hojnika (obl.) ter starše Grifič in Hojnik
Ob 7.00 za + Terezijo Mlakar (Jurek)
Ob 18.20 ministrantski sestanek
Ob 19.00 za + Marijo in Antona Zajka

Petek 03. 07. 2015
Tomaž, apostol
Prvi petek

Ob 7.00 za + Franca Brumeca (obl.) in starše
Obisk bolnikov

Sobota 04. 07. 2015
Urh, škof

Ob 07.00 za + Julijano, Ivana in Slavka Mlakarja
Ob 11.00 uri krst Gala Gosnika

14. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri sklep oratorija in maša za +
Ciril in Metod
žpk. Stanka Kompareta (obl.)
05. 07 . 2015
1. Jutri je praznik svetih apostolov Petra in Pavla. V naši župniji začenjamo
oratorij, zato bodo otroci sodelovali pri deseti maši. Popoldan pa gremo
v Mursko Soboto na mašniško posvečenje rojaka Andreja Lažeta, ki se
bo začelo ob 16.00 uri v murskosoboški stolnici. Avtobus in kombi bosta
odpeljala iz našega parkirišča ob 14.00 uri. Tisti, ki ste se prijavili iz
Prelog in Vrhol vas bo avtobus pobral na Prelogah in na Vrholah.
2. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, še posebej pa hvala Janku in
Marjanu Juhartu za pleskanje ter vsem, ki ste pomagali pri delu v vinogradu: Jožetu in Albinu Pučniku, Marti Mlakar, Janezu in Branki Pučnik (Kodrač), Slavku Figeku, Minki Pem, Kristini Strnad, Antonu
Polegeku in Slavku Juhartu ter čiščenju
(Pavlica in Stane Pučnik). Iskren boglonaj.
3. Po dvemesečni odsotnosti smo dobili
restavriran vitraž sv. Jožefa. Iskrena hvala
Mariji in Slavku Mlakarju za restavriranje,
Alfonzu Zajku pa za nove okvirje. Vitraž je
zablestel v vsej svoji krasoti. Iskren boglonaj!

4. Danes bodo dobili otroci po (deseti) maši spričevala o obiskovanju
verouka. Nekateri so bili bolj, drugi pa manj zavzeti. Posebna zahvala
gre našima katehistinjama Tini Sojar Voglar in Urški Flis ter katehetu
Samotu Pučniku za požrtvovalno poučevanje otrok, predvsem pa za
pričevanje za Kristusa. Dragi katehetje! Vaše zastonjsko in neutrudljivo
delo med otroki je velik dar župniji, za kar smo vam nadvse hvaležni.
Obenem se vam priporočamo tudi za naprej. Zahvala pa gre tudi vam
starši, da ste nam zaupali vzgojo otrok, kar zadeva krščansko življenje.
Je pa res, da vas ta preložitev na ramena drugih ne odvezuje vaše
odgovornosti in nenehne krščanske vzgoje vaših otrok.
5. V nedeljo 5. maja ob 17. uri ste vabljeni na koncert k Sv. Joštu. Gostje
koncerta: Moški pevski zbor KUD France Prešeren iz Vojnika. Vabljeni!
6. Novomašnik se predstavi
Rodil sem se 1. julija 1989 v Celju, očetu Zdravku in mami
Hermini Lažeta. 30. septembra istega leta, me je g. župnik Stanislav
Kompare krstil v prihovški župnijski cerkvi. Skupaj z bratom Primožem
sva prvih pet let osnovne šole obiskovala na Zgornji Ložnici nato pa tri
leta v Slov. Bistrici. Zato sem
zakramente prve svete spovedi,
obhajila in birme prejel v župnijski
cerkvi svetega Venčeslava na
Zgornji Ložnici. Maturiral sem na
gimnaziji v Slov. Bistrici in nato
vstopil v bogoslovno semenišče in
leta 2014, na praznik Marijinega
oznanjenja,
prejel
diakonsko
posvečenje v Murski Soboti. Svojo
novo mašo pa bom z velikim
veseljem obhajal v domači župnijski
cerkvi, kjer sem ministriral od
tretjega razreda do konca gimnazije, skupaj z meni dragimi Prihovljani.
Stari starši so me že kot zelo majhnega naučili posebne pozornosti do
Marije. Človek, ki ni milosti poln in brezmadežen kakor Marija, ne more
na božji poziv odgovoriti v prihodnjiku kakor Ona - enkrat za vso
večnost. Jaz lahko odgovorim le v sedanjiku »Tukaj sem«, za ta
trenutek, vendar s trdno voljo vse trenutke graditi na trenutku odgovora
Bogu pri tistih litanijah pred Najsvetejšim v prihovški cerkvi, ko sem se
odločil, da postanem duhovnik. Zato svoje duhovniško poslanstvo
posvečujem Mariji, da bo Ona po svojem »Zgodi se«, moje mašniško
posvečenje in moj odgovor srečno prenesla iz sedanjega časa v
večnost. Sam sem nemočen, ob njeni vsemogočni priprošnji pa
sposoben izpolniti Božjo voljo.

Razpored bralcev Božje Besede
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05.07.2015
NOVA MAŠA
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7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Martin Juhart
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Jože Pliberšek
7.00
1. berilo:
2. berilo:

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

Svetnik tedna – Sveti Tomaž, apostol
Nevernega Tomaža bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani
prizor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec,
boječnež, svojeglavec, če ne bi prav iz evangeljskih poročil v njem
prepoznali enega najsamostojnejših in najodločnejših med apostoli. Ko
je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali,
da ga ne bi Judje kamnali. Tomaž pa je tedaj
spodbujal tovariše: »Pojdimo še mi, da z njim
umrjemo!«
Po Gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal
apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaž pokazal
nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel desetim
apostolom, ki so mu veseli zatrjevali: »Gospoda smo
videli.« V razbolelosti tistih dni je nekam široko dejal:
»Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in
ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev in ne položim roke v
njegovo stran, ne bom veroval.«
Čez osem dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaž je bil med
njimi. In tedaj mu Jezus reče: »Položi svoj prst semkaj in poglej moje
roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren,
temveč veren.« To je bilo takrat vroče dobremu Tomažu! Padel je
Gospodu k nogam in ga molil: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus pa mu
je rekel: »Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, a so
verovali!« Sv. Gregor Veliki pravi: »Ni se zgodilo po naključju, da
Tomaž ni veroval in se mu je dal Jezus dotakniti svojih ran, temveč po
božji odločitvi. Tomaževa nevera je naši veri v večjo korist kakor vera
vseh drugih apostolov. S tem, da se je Tomaž dotaknil svetih ran, so
tudi iz naše duše izginili vsi dvomi.«
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Kaj danes pomeni
»biti razdeljeni« in kaj »razvrednotiti dostojanstvo«?
»Razdeljeni smo, ko nismo poslušni Gospodovi besedi, ko med seboj
ne živimo bratstva, ko tekmujemo, da bi zasedli prva mesta, ko ne
zberemo poguma za pričevanje ljubezni, ko nismo zmožni ponuditi
upanja.« Evharistija pa nam omogoča, da »nismo razdeljeni«, ker je
»vez občestva, je izpolnitev zaveze, živega znamenja ljubezni Kristusa,
ki se je ponižal in izničil, da bi mi lahko ostali združeni«. Ko se
udeležimo evharistije in se iz nje hranimo, smo postavljeni na pot, ki ne
dopušča razdelitev. Kristus, navzoč med nami v znamenju kruha in
vina, zahteva, da moč ljubezni preseže vsako razkosanje ter da
obenem postane občestvo z revnim, podpora za šibkega, bratska
pozornost do tistih, ki z naporom nosijo težo vsakdanjega življenja.
In kaj pomeni »razvrednotiti svoje dostojanstvo«? Pomeni pustiti, da
nas načenjajo idolatrije našega časa: pojavnost, trošenje, jaz v
središču vsega; in tudi tekmovalnost, prevzetnost kot zmagovalna
drža, nikoli priznati svoje napake ali potrebe. Vse to nas razvrednoti, iz
nas naredi »povprečne, mlačne in plehke kristjane, pogane«, je dejal
Frančišek. »Jezus je prelil svojo Kri kot ceno in kot očiščenje, da bi
lahko bili očiščeni vseh grehov,« je povedal in pozval: »Da se ne bi
razvrednotili, glejmo vanj, odžejajmo se pri njegovem viru, da bomo
obvarovani pred nevarnostjo pokvarjenosti.« Tako bomo doživeli milost
preobrazbe: »Vedno bomo ostali ubogi grešniki, a Kristusova Kri nas
bo osvobodila naših grehov in nam povrnila naše dostojanstvo. Brez
naših zaslug in z iskreno ponižnostjo bomo lahko bratom ponesli
ljubezen našega Gospoda in Odrešenika. Njegove oči bomo, ki gredo
iskat Zaheja in Magdaleno; njegova roka bomo, ki pomaga bolnim na
telesu in v duhu; njegovo srce bomo, ki ljubi potrebne sprave,
usmiljenja in sočutja. Tako evharistija udejanja zavezo, ki nas
posvečuje, očiščuje in združuje v čudovito občestvo z Bogom.«

