21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23. 08 . 2015
Ponedeljek 24. 08. 2015
Jernej, apostol
Torek 25. 08. 2015

Ludvik IX., fr. kralj
Sreda 26. 08. 2015

Terezija od Jezusa, red.

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Slavico in Ludvika Grifiča
(obl.) ter Egidija Hojnika

Ob 15.15 pogreb na Pobrežju + Martina Menharta
Ob 19.00 za + Marijo Brumec (Tomažič, 915)
Ob 19.00 za + Antona Juharta (obl.)

Četrtek 27. 08. 2015
Ob 19.00 za + Marijo Kotnik (1027)
Monika, mati sv. Avguština
Petek 28. 08. 2015
Ob 19.00 za + Hermino in Lojzeta Melavca
Avguštin, škof
(obl.)
Sobota 29. 08. 2015
Ob 7.00 za + Moniko in Andreja Lubeja
Mučeništvo Janeza Krstnika

22. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Feliks/Srečko, mučenec Ob 10.00 uri za + Alojza Ugerška (obl.)
Krst Lane Zemljak
30. 08. 2015
1. Iskrena hvala za vse dobrote in vso pomoč pri nedeljski pogostitvi ob
blagoslovu prenovitvenih del. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl se je naslednji
dan zahvalil z besedami:

Hvala za lep dan, ki sem ga včeraj preživel na Prihovi. Bilo je
doživeto, domače in slovesno, kot se spodobi za takšne praznike. Hvala Bogu, da vam je uspelo vse tako lepo urediti.
V Sporočilih slovenskih škofij pa so škofje zapisali, da je vsaka pomoč
faranov pri raznovrstnih delih, vernikova izpoved pripadnosti Cerkvi.
Zato si lahko zastavimo vprašanje:

Ali vsi tisti, ki ste nam pomagali pri obnovi gospodarskega poslopja ali
tisti, ki prihajate pomagat delat v vinograd ali sodelujete pri drugih delovnih akcijah v župniji, ali vsi tisti, ki opravljate kot prostovoljec različne
službe in za vašo delo niste nagrajeni s plačilom, opravljate »delo na
črno«?
Zakon pravi, da sosedska pomoč ni »delo na črno«. Še manj pa je »delo
na črno« tisto delo ali pomoč, ki je izraz verske dejavnosti. Namreč tisti,
ki izpoveduje svojo vero in versko pripadnost Cerkvi z dobrimi deli
oziroma s pomočjo pri ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov
ali na področju dobrodelnosti ali družbene solidarnosti, ne opravlja »dela
na črno«. Tako vsi tisti, ki ste ali ki boste še pomagali pri najrazličnejših

delih in če to storite v zavesti, da opravljate versko dejavnost, ne spadate
med tiste, ki se izogibajo določil
zakona, ampak opravljate versko
dejavnost!
Sporazum med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo našteje dejavnosti, ki spadajo med versko
dejavnost takole:
Bogočastje in kateheza; javna bogoslužna opravila in druga javna verska zbiranja, kot so romanja, procesije in srečanja; podeljevanje imenovanj in verskih služb; vzpostavljanje in neovirano ohranjanje stikov med verskimi ustanovami in
drugimi organizacijami in pravnimi osebami bodisi doma ali po svetu;
posedovanje lastnih sredstev obveščanja in dostop do vseh javnih
sredstev obveščanja; ustanavljanje združenj in fundacij; pridobivanje
lastninskih in drugih stvarnih pravic; ustanavljanje in upravljanje šol
vseh vrst in stopenj, dijaških in študentskih domov ter drugih
izobraževalnih in vzgojnih ustanov; ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov in drugih kulturnih dobrin in arhivov; pastoralno
delovanje v bolnišnicah, domovih za ostarele, zaporih in drugih ustanovah, v katerih je oteženo svobodno gibanje oseb, ki so v njih; delovanje na področju dobrodelnosti in družbene solidarnosti.
2. Kot sem dejal nadškofu, smo vse
delali v lastni režiji, torej sami brez
kakšnih najetih delavcev za plačilo,
a se je vendarle nabralo veliko stvari oz. materiala, ki ga moramo še
plačati. Tako imamo trenutno okrog
13.000,- eur dolga. V preteklem
mesecu ste darovali v ta namen
550,- eur, kar gre zahvala družini
Pušnik, Milici Pliberšek, Alojzu
Pučniku, Branku Sajku in Jožetu Mlakarju. Iskren boglonaj!
Razpored bralcev Božje Besede
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.08.2015
22. nedelja med letom
30.08.2015

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Kristina Strnad

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

Iz duhovne oporoke sv. Ludvika sinu: Pravičen vladar izboljšuje svet
Predragi sin! Najprej ti naročam, da ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem
srcem in vso močjo; brez tega ni zveličanja.
Sin, moraš se varovati vsega, kar veš, da ne
ugaja Bogu.
Imej srce polno sočutja do revežev, bednih
in nesrečnih ter jim po svoji moči pomagaj
in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal
Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več
prejeti. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi
zašel na desno ali levo; in vedno bodi bolj na
strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da
bosta pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir.
Naj ti Gospod podeli milost, da bi tako vršil njegovo voljo, da bi mu s
tem služil in ga častil, tako da bi midva po tem življenju skupaj prišla k
njemu, kjer ga bova gledala, ljubila in hvalila brez konca.
Papež Frančišek: Praznovanje je dragoceno Božje darilo
»Praznovanje je predvsem ljubeč in hvaležen pogled na dobro opravljeno delo.« Sredina kateheza papeža
Frančiška je bila tokrat posvečena praznovanju, in sicer kot eni izmed razsežnosti, ki dajejo ritem družinskemu
življenju. »Obsedenost z ekonomskim
dobičkom in učinkovitost tehnike ogrožata človeške ritme življenja.« Čas
počitka nam je namenjen, da bi se lahko veselili tistega, česar se ne proizvede in ne potroši, ne kupi in ne
proda. A namesto tega vidimo, da hoče ideologija dobička in potrošnje
pogoltniti tudi praznovanje. Le-to je namreč včasih »zreducirano na
posel«, na način, kako zaslužiti denar in ga zapraviti. »Požrešnost potrošnje je grd virus, zaradi katerega smo med drugim na koncu bolj utrujeni
kot prej. Škoduje pravemu delu in zapravi življenje.« »Praznovanje je
torej dragoceno Božje darilo; dragoceno darilo, ki ga je Bog dal človeški
družini: ne uničimo ga!«
Pripravila: Martin Juhart in župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Včasih glede svete maše slišimo sledeč ugovor:
»Čemu le služi maša? V cerkev grem, ko se mi gre, saj v samoti lažje
molim.« Toda evharistija ni neka zasebna molitev ali lepa duhovna izkušnja. Ni le preprosto spominjanje tega, kar je Jezus storil med zadnjo
večerjo. Mi pravimo, da se bolje razume, da je evharistija 'spomin', oziroma gesta, ki udejanja in ponavzoča dogodek Jezusove smrti in vstajenja. Kruh je resnično njegovo darovano Telo za nas, vino je resnično
njegova prelita Kri za nas.
Evharistija je Jezus
sam, ki se ves daje
za nas. Hraniti se z
Njim in bivati v
Njem med evharističnim obhajilom,
če to storimo z vero, preoblikuje naše
življenje, ga preoblikuje v dar Bogu
in dar bratom. Hraniti se s tem 'Kruhom življenja' pomeni, vstopiti v skladnost z Jezusovim srcem, prevzeti njegove izbire, njegove misli, njegovo obnašanje.
Pomeni vstopiti v dinamiko ljubezni ter postati oseba miru, odpuščanja,
sprave in solidarne podelitve z drugimi. Isto je namreč delal Jezus.
Jezus svoj govor zaključi s temi besedami: »Kdor jé ta kruh, bo živel
vekomaj« (Jn 6, 58). Da, če živimo v resničnem občestvu z Jezusom tu
na zemlji, preidemo od smrti v življenje. Nebesa se začnejo ravno v tem
občestvu z Jezusom. V nebesih nas že pričakuje Marija naša Mati.
Včeraj smo obhajali to skrivnost. Naj nam ona izprosi milost, da se
bomo vedno z vero hranili z Jezusom, Kruhom življenja.

