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

Ponedeljek 31. 08. 2015
Ob 19.00 + Martina Menharda (8. dan)
Rajmund, apostol
Torek 01. 09. 2015

Ob 19.00 za + Anastazijo Kumer (obl.); Po

Egidij (Tilen), puščavnik maši seja ŽPS. Prosim za zanesljivo udeležbo!
Ob 7.00 za + Jožeta Leskovarja (obl.)
Ob 19.00 za + Veroniko (obl.) in Matija
Marjeta, mučenka
Zabukovška
Četrtek 03. 09. 2015
Ob 18.20 sestanek ministrantk in ministrantov
Gregor I. Veliki, papež
Ob 19.00 za + Antona Pliberška in starše
Petek 04. 09. 2015
Ob 19.00 za + Stanislava Flisa (iz Dobriške
Rozalija, devica
vasi);
dopoldan obisk bolnikov
Sobota 05. 09. 2015
Ob 7.00 za + Marijo Brumec – 'Tajnikar' (888)
Blažena Mati Terezija
Ob 10.30 krst Evite Komes
23. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri za + Franca Laha (obl.) in rodZaharija, prerok
bino
Srečanje ostarelih, bolnih in invalidov
06. 09 . 2015
1. Kot je razvidno iz koledarja naše župnije, ki ste ga dobili ob novoletnih
blagoslovih družin in domov, bo prihodnjo nedeljo srečanje
bolnikov, invalidov in ostarelih naše župnije. Lepo prosim,
da jih pripeljete k maši ob 10.00 uri. Pred mašo bo priložnost za sveto spoved, med mašo pa bodo prejeli bolniško
maziljenje in sveto obhajilo. Po maši pa so vabljeni na
srečanje v spodnjo dvorano.
»Kdor starejših ne ceni in ne spoštuje, sebe ne ceni in ne
spoštuje, saj bo tudi on enkrat ostarel, seveda, če mu bo
dana ta milost.«
2. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin, Samo
Pučnik, r. 6.7.1988 in nevesta, Renata Kert iz Jamnice, žup. Sv. Danijel nad Prevaljami. Iskrene čestitke!
3. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in za vsakršno vašo pomoč in
dobroto.
Postati ministrant ne pomeni samo priti v cerkev k bogoslužju, ampak
tudi prevzeti novo razsežnost življenja, ki je povezano z našo cerkveno
skupnostjo in s skupnostjo, ki živi v okolici župnije.
Postati ministrant pomeni biti vselej na razpolago pri bogoslužju, živeti
za skupnost, za župnijo in z župnijo.
(msgr. Nemet)
Sreda 02. 09. 2015

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama
in je rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje! ... (Ivan Cankar, Kurent).
Papež Frančišek razlaga besedo »patria« ali domovina takole: Beseda
patria izhaja iz besede pater ali oče, kar pomeni, da gre za to, kar sprejema izročilo staršev, ga izroča naprej in razvija. Domovina je dediščina
prednikov zdaj in z namenom, da jo peljemo naprej. Zato se hudo motijo
tisti, ki govorijo o domovini, ki naj bi bila odmaknjena od tistega, kar je
prevzeto iz preteklosti, ali pa tisti, ki hočejo skrčiti zgolj na tradicijo in je
ne pustijo rasti.«
Na vprašanje Ali vas skrbi upad rojstev v deželah razvitega sveta in
porast števila ljudi, ki živijo sami?, je papež
Frančišek odgovoril takole:
»Seveda me skrbi. To je način družbenega
samomora. Italija in Španija imata manj kot
enega otroka na vsako žensko. To pomeni, da
se bodo fizična področja in družbene stvarnosti spremenile. To pomeni tudi, da se bodo pojavile druge kulture
in morda celo druga civilizacija. Vdor barbarov iz leta 400 bo dobil verjetno drugačno
obliko, a področja, ki jih nekateri zapuščajo,
bodo prevzeli drugi. Prevzele ga bodo migracije. Evropa lahko doživi spremembe v svoji
kulturi. Ne smemo pozabiti, da tistih velikih
krščanskih skupnosti, ki so stoletja bivale na
severu Afrike, danes ni več.«

Papež Frančišek: 'Ne vojni, ne nasilju!
Da dialogu, da miru!' Z vojno se vedno
izgubi. Edini način, da zmagamo v vojni
je, da se je ne gremo.«
Razpored bralcev Božje Besede
22. nedelja med letom
30.08.2015
23. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06.09.2015
24. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.09.2015

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

10.00
1. berilo: Polonca Mlakar
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Marijana Pučnik
10.00
1. berilo:
2. berilo: Urška Flis

Svetnik tedna – Zaharija, prerok
Bil je duhovnik iz Levijevega rodu, ko ga je Bog dvajset let starega že
poklical za preroka. Živel je v babilonski sužnosti in se je pridružil
Judom, ki so se vrnili v domovino. Leta 587 pred Kristusom je babilonski kralj Nabuhodonozor porušil jeruzalemski tempelj in mesto, Jude pa odpeljal v pregnanstvo. Perzijski kralj Cir pa
jim je dovolil vrnitev. Judom se v Babiloniji ni preveč hudo godilo, zato se jih
je le kakih 50.000 odzvalo razglasu. Ko
so prišli v domovino, so Judje našli
ruševine in neobdelano divjino. Začeli
so zidati tempelj. Pri tem delu so jih zelo
ovirali Samarijani, mešanci iz Izraelcev
in poganskih Asircev, tako da so Judje
zidali z mečem v roki. Tudi vnema za
novo božjo hišo je kopnela; vsak je rajši
skrbel za svojo. V tem težavnem času
sta malodušno ljudstvo tolažila in spodbujala preroka Agej in Zaharija.
Dosegla sta, da so Judje leta 516 tempelj dozidali.
Ko so starčki gledali obrise novega templja in videli, da ne bo tako velik
in ne tako sijajen, kakor je bil stari Salomonov tempelj, so jokali. Preroka sta jih tolažila, da bo novi tempelj, čeprav manjši in ne tako veličasten, imenitnejši, ker bo vanj stopil Mesija - Odrešenik.
Zaharija je s preroškim duhom gledal daleč v prihodnost. Videl je, kako
bodo Judje ob prihodu tega Mesija večinoma ostali neverni in ga bodo
celo umorili; kako jih bo za to zadela še vse hujša kazen, kakor je bila
babilonska sužnost: raztepeni bodo med vse narode, ob koncu časov
pa se bodo kot narod celotno spreobrnili k svojemu Kralju, ki so ga bili
njihovi očetje zavrgli.
»In Gospod bo kralj čez vso zemljo; tisti dan bo en sam Gospod in njegovo ime bo le eno.« »Tako govori Gospod nad vojskami: Glej, mož, ki
mu je ime Mladika! Kjer bo on, bo brstelo, in on bo zidal tempelj Gospodov. Da, on bo sezidal svetišče Gospodovo. Prejel bo čast in bo
sedel kot vladar na svojem prestolu; tudi duhovnik bo na svojem prestolu in med njima je sklenjen mir« (Zah 6,12 s1.).
Goduje 6. septembra.
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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22. nedelja med letom
30. 08. 2015 – 06. 09. 2015
Papež Frančišek je spomnil na veliko zapoved: »Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim
mišljenjem« (Mt 22,37). Tu gre za intenziven jezik ljubezni, obrnjen na
Boga. In duh molitve prebiva predvsem tu. Če pa prebiva tu, prebiva tu
ves čas, nikoli ne gre ven.
Če ljubeča pozornost do Boga ne razvname ognja, duh molitve
ne ogreje časa. Srce, v katerem prebiva ljubeča pozornost do Boga, v
molitev spremeni tudi misel brez besed, prošnjo pred sveto podobo ali
poljub, poslan naproti cerkvi. Papež Frančišek je spomnil, kako lepo
je, kadar mame majhne otroke naučijo, da Jezusu ali Mariji pošljejo poljub. »V tistem trenutku se otroško srce spremeni v kraj molitve. To je dar Svetega Duha. Nikoli ne pozabimo prositi za ta dar za
vsakogar izmed nas!« Kajti Božji Duh nas nauči reči »Oče«, kakor je to
govoril Jezus, na način, ki ga sami ne bi mogli nikoli odkriti. Prositi za
ta dar Duha in ceniti ga, se nauči v družini. Če se tega naučiš z enako
spontanostjo, kot se naučiš reči »očka« in »mama«, si se naučil za
vedno. Dobro vemo, da je družinski čas zapleten in nabito poln čas.
Nikoli ga ni dovolj. Vedno je veliko dela. »Kdor ima družino, se hitro
nauči razrešiti enačbo, ki je ne znajo rešiti niti veliki matematiki: iz
štiriindvajsetih ur naredi oseminštirideset ur. Obstajajo mame in
očetje, ki bi za to lahko prejeli Nobelovo nagrado …«
»Molitev privre iz poslušanja Jezusa, iz branja evangelija. Ne
pozabite vsak dan prebrati enega evangeljskega odlomka. Molitev privre iz domačnosti z Božjo Besedo.« »Evangelij, ki ga v družini berejo
in o njem premišljujejo, je kakor dober kruh, ki hrani srca vseh.«
Sveti oče je še spodbudil, da bi se naučili zjutraj in zvečer, ali kadar se
usedemo za mizo, preprosto skupaj moliti. Tako Jezus pride med nas,
kakor je prišel v družino Marte, Marije in Lazarja.
V mestih obstajajo otroci, ki se niso nikoli naučili pokrižati se.
Mame in očetje morajo otroke naučiti moliti in se pokrižati. To je
njihova naloga.

