Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Petra Voračka in rodbino
Majerič
Ponedeljek 03. 08. 2015 Ob 7.00 + Antona Koprivnika
Ob 7.00 za + Terezijo Bračič (1102)
Konrad, redovnik
Torek 04. 08. 2015
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta
V Piranu: za + Franca Skrbinška (1047)
Janez M. Vianney
Sreda 05. 08. 2015
Ob 7.00 za + Marijo Košir (1087)
Marija Snežna (Nives) V Piranu: za + Stanislava Mlakarja (968)
Ob 19.00 za + Ivana Kovača, Antona in
Četrtek 06. 08. 2015
Frančiško Perkljič, Franca in TereJezusova spremenitev na
zijo Klinc
gori
V Piranu: za +Marijo Rajh (782)
Ob 7.00 za + Marijo Uršič (obl.), Antona in
Petek 07. 08. 2015
sorodnike
Sikst II., papež
V Piranu: za + Štefana Krajnca (947)
Ob 07.00 za + Mariji v zahvalo za 40 let skuSobota 08. 08. 2015
pnega življenja
Dominik, duhovnik
Ob 07.00 za + Janeza Gumzeja (649)
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
19. nedelja med letom
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Jožeta
Dekliška nedelja
Primeca
09. 08 . 2015
Ob 10.00 uri za + žpk. Ludvika Počivavška
1. Četudi vas je bilo preteklo nedeljo zaradi dopustov nekoliko manj pri
maši, ste darovali za misijone lep znesek in sicer 872,- eur, za kar se
vam v imenu misijonarjev iskreno zahvaljujem. Vaš dar bo v deželah
revščine in bede nadvse dragocen. Verjamem, da vas bo Bog za to vašo
dobroto bogato obdaril z mnogimi milostmi.
2. Prejšnji teden sem se zahvalil za 700,- eur, ki ste jih darovali za obnovo
gospodarskega poslopja in pozabil napisati imena in sicer: družina
Kropf, Alojz Pučnik, Minka Grosek, Ada in Anton Figek, Zvonko Figek z
družino in dva neimenovana darovalca. Ob tem je še darovala družina
Pušnik. Še enkrat iskren boglonaj vsem!
3. V prihodnjem tednu bodo maše predvsem zjutraj. Z vami bo g. Zvone
Podvinski iz Švedske. Sam pa grem na 'oddih' z ministranti in mladinci v
Piran (9+12+3+6=30 ). Kritje stroškov za počitnice ministrantov in
mladincev ne gre iz župnijske blagajne, saj je tako in tako prazna ob
tako velikih računih za obnovo gospodarskega poslopja. Zato se vam
zahvaljujemo za vse darove, bodisi v hrani ali denarju. Boglonaj!
4. Karitas vnovič trka na naša vrata srca in prosi za darove za pomoč
otrokom s šolskimi potrebščinami. V zvonici si vzemite položnice in po
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02. 08 . 2015

vaših zmožnostih nakažite svoj dar za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Lahko pa daste svoj dar v nabiralnik za Karitas in bomo poslali
skupni dar. ©©© V pisarni dvignite DVD od nove maše Andreja Lažete!
5. Iskrena hvala za darove za kuhinjo, delo v vinogradu, košnjo trave,
krašenje, čiščenje in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Prihodnji teden bo prvi petek v mesecu. Ker bom odsoten bom bolnike
obiskal v soboto po maši. Hvala za razumevanje!

Kako lepo je!
»Kako lepo je, da nad nami ni slepi Slučaj, ampak ljubeči Bog! Kako
lepo je, da nas je njegov Sin, ko se je učlovečil, rešil iz začetne katastrofe in nam odprl večnost. Kako lepo je, da je Bog žensko povzdignil
v očarljiv lik Marije. Kako lepo je, da nas ni pustil posamezno tavati s
svojo vero, ampak je ustanovil Cerkev, za vodstvo in tolažbo. Kako
lepo je čutiti roko previdnosti vsak dan nad sabo. In kaj vse je
krščanska vera dala umetnosti, glasbi, literaturi…« (neimenovani iz
Creda, Alojza Rebule; v Družini št. 29, 19. Julija 2015 str. 32)
Papež Frančišek: To zemljo smo prejeli kot dediščino, kot dar,
zaupana nam je bila. Dobro bi bilo, če bi se vprašali: »Kakšen svet
želimo zapustiti zanamcem? Kakšen pomen oziroma usmeritev želimo dati svojemu življenju?
Zakaj smo tu? Kaj je smisel našega dela in vseh
naših prizadevanj?«
Kristjani Kristusa istovetimo s soncem, Cerkev pa
z luno; luna nima lastne svetlobe, če se skrije
pred soncem, bo zavita v temo.
Mnogi me sprašujejo: »Oče, zakaj toliko govorite
o ljudeh v stiski, o izločenih in tistih, ki so skrenili s poti?« Preprosto zato, ker je to stvarnost, in odziv na to stvarnost je v samem
srcu evangelija.
Razpored bralcev Božje Besede
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02.08.2015
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09.08.2015
20. nedelja med letom
Otroška nedelja
16.08.2015

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

10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Polonca Mlakar
2. berilo: Žan Pem
10.00
OTROCI

Svetnik tedna – Marija Snežna
Ta praznik obhajamo v spomin, ko je bila v Rimu posvečena največja
Marijina cerkev na svetu, Marija Velika. Imenuje se tudi Marija pri jaslicah, ker naj bi kapela v njej predstavljala po svoji ureditvi in po relikvijah, ki jih je hranila, betlehemsko votlino. Ime Marija Snežna pa naj bi
dobila po naslednji legendi. Za vladanja papeža Liberija (352-366) je
živel v Rimu plemenit in pobožen meščan Janez. Ker mu Bog ni dal
otrok, sta s pobožno ženo vse bogastvo zaobljubila preblaženi Devici.
Prosila sta jo, naj jima razodene, za katero delo oz. namene naj bi obrnila svoje imetje. In res 5. avgusta, ko je v Rimu huda vročina, je Marija
v sanjah naročila Janezu in njegovi ženi, naj njej na čast sezidata cerkev na tistem kraju, ki ga bo zjutraj pokrival sneg. In glej, ponoči je
zapadel sneg na griču Eskvilinu. Janez je sporočil Marijino naročilo
papežu Liberiju. Ta pa je povedal Janezu, da je Marija prav isto željo
razodela tudi njemu. V slovesnem sprevodu je šel papež na hrib, ki je
bil zasnežen, in določil prostor za novo cerkev. Tako je Marija dedovala Janezovo bogastvo. Papež Sikst III. je dal v spomin na slavni vesoljni cerkveni zbor v Efezu leta 431 cerkev Marije Velike okrasiti z mozaiki, ki poudarjajo versko resnico, da je Marija res prava božja Mati. To
resnico je tajil carigrajski patriarh Nestorij in je bil na efeškem cerkvenem zboru obsojen. Slike so se ohranila do danes. Poleg jaslic časte v
cerkvi še prastaro podobo božje Matere, o kateri pravijo, da jo je naslikal
sam
evangelist
Luka. Slovanom pa
je ta cerkev
še posebno
drag spomin. Ko je
leta
868
papež Hadrijan
II.
potrdil slovansko
bogoslužje,
je
položil
slovanske bogoslužne knjige v tej cerkvi na oltar. Verjetno je sv.
Metod, ki ga je ta papež posvetil v mašnika, prav v tej cerkvi pel novo
mašo.
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02. 08. 2015 – 09. 08. 2015
Papež Frančišek: Kako danes vzgajati?
Da je naloga družine vzgajanje otrok, je nekaj očitnega, pa vendar v
našem času ne manjka težav. Težko je vzgajati staršem, ki vidijo svoje
otroke samo zvečer, ko se utrujeni od dela vrnejo domov – tisti, ki imajo delo. Še težje pa je ločenim staršem, ki so obteženi s tem svojim
položajem, pri čemer se je papež obrnil na ločene pare ter jim dejal,
naj otroci ne bodo tisti, ki morajo nositi težo ločitve. Pogosto namreč
postanejo »talci«, ki se jih izrablja proti zakoncu: mama otroku govori
slabo o očetu in oče mu govori slabo o mami.
Starši, ki sami sebe izključijo iz vzgoje svojih otrok
Odprl se je prelom med družino in družbo ter spodkopal vzajemno
zaupanje. Vzgojna zaveza družbe z družino je vstopila v krizo. Papež
je kot primer navedel načete odnose med starši in učitelji v šoli, včasih
prihaja do napetosti in medsebojnega nezaupanja, posledice pa seveda nosijo otroci. Po drugi strani so se pomnožili t.i. strokovnjaki, ki so
zavzeli vlogo staršev, tudi v najintimnejših vidikih vzgoje. O čustvenem
življenju, o osebnosti in razvoju, o pravicah in dolžnostih poznajo strokovnjaki vse: cilje, utemeljitve, tehnike. Starši pa morajo samo
poslušati, se učiti in se prilagoditi. Prikrajšani za svojo vlogo pogosto
postanejo pretirano obteženi in posesivni do svojih otrok, tako da jih na
koncu niti več ne opominjajo. Vedno bolj jih zaupajo strokovnjakom,
tudi glede najbolj kočljivih in osebnih vidikov svojega življenja, s čimer
se sami postavijo v kot. »In tako so starši danes v nevarnosti, da sami
sebe izključijo iz življenja svojih otrok.« Danes se včasih zgodi, da učiteljica zaradi neke učenčeve napake povabi v šolo starše, in ko starši
pridejo na razgovor, grajajo učiteljico in ne otroka. V preteklosti je bilo
ravno obratno, kar je papež pojasnil s svojo osebno izkušnjo iz osnovne šole. Povabil je, naj se vprašamo: Ali poskušamo razumeti, »kje«
so dejansko otroci na njihovi poti? Kje je v resnici njihova duša, ali
vemo? Predvsem pa: Ali želimo vedeti? Smo prepričani, da v resnici ne
pričakujejo nekaj drugega?

