29. nedelja med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
Otroška nedelja
18. 10. 2015

Ob 7.00 uri za + Slavka in Frideriko Brumec
(obl.)
Ob 10.00 uri za + Jožefo (obl.), Franca in
Leopolda Skrbinška

Ponedeljek 19. 10. 2015
Ob 7.00 + za vse žive in pokojne farane
Pavel od Križa
Torek 20. 10. 2015

Irena, mučenka
Sreda 21. 10. 2015

Uršula, mučenka
Četrtek 22. 10. 2015
Janez Pavel II., papež
Petek 23. 10. 2015
Janez Kapistran
Sobota 24. 10. 2015
Anton Klaret
30. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA NEDELJA

Ob 18.00 za + Lizo Kvas
Ob 18.00 za + Metoda Pučnika
Ob 18.00 za + moža Jožeta in starše Sitar
Ob 7.00 za + Maksa Sajka in starše
VRNITEV NA SONČNI ČAS
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Jurija, Julijano in Branka
Juharta

Nedelja žena in mater
25. 10. 2015
1. Danes je misijonska nedelja, ko z vseh koncev sveta molimo za naše
misijonarje, oni pa za nas. Posebna oblika povezanosti, poleg molitve, je
tudi odprta dlan za pomoč najrevnejšim. Zato bomo današnjo nabirko
poslali našim misijonarjem. Iskren boglonaj za vaš dar.
2. Osnovna šola Prihova bo izvedla zbirno akcijo odpadnega papirja in

kartona in sicer v tem in naslednjem tednu (od 16. do 22.10 2015). Pred
šolo bo postavljen kontejner, v katerega lahko odvržete odpadni papir in
karton. Upamo, da ga bomo tudi tokrat zbrali veliko in da bomo morebiti
lahko z zbranim denarjem pomagali socialno šibkejšim otrokom ali pa si
morda kupili nove didaktične ali družabne igre. Za sodelovanje se Vam v
imenu otrok zahvaljuje ekokoordinatorica Patricija Premzl.
3. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku (Kodrač) za ureditev grobov
duhovnikov in župnijskih gospodinj, hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo
in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež Frančišek: »Misijon je vnetost za Jezusa in hkrati
vnetost za njegovo ljudstvo. Ko smo pred križanim Jezusom,
spoznavamo vso njegovo ljubezen, ki nam usmerja pogled,
poln ljubezni in notranjega žara, na vse njegovo ljudstvo.

Tako na novo odkrijemo, da nas hoče vzeti kot orodje, da bi
se vedno bolj približal svojemu ljubljenemu ljudstvu« in
vsem tistim, ki ga iščejo z iskrenim srcem. Jezusovo naročilo
»pojdite« obsega vedno nove okoliščine in izzive, naj poslušamo glas Duha, ki nas kliče, naj gremo na velika obrobja
misijonov, med tiste, do katerih evangelij še ni prišel.
Nek raziskovalec o človekovem življenju (antropolog) je otrokom v
nekem afriškem plemenu predlagal tekmovanje. V senco drevesa je
postavil košaro, polno dobrot in otrokom dejal, da jo dobi tisti, ki bo prvi
pritekel do drevesa. Otroci so se
prijeli za roke in tekli ... Ko so prišli
do drevesa, so posedli okoli njega
in si razdelili dobrote iz košare.
Antropolog ni mogel verjeti svojim
očem. Vprašal jih je, zakaj niso
tekmovali in poskusili prehiteti
drug drugega, saj bi zmagovalec
sam dobil celo košaro dobrot.
Otroci so odgovorili:»UBUNTU«
kar pomeni »Jaz sem, ker smo
vsi.« Namreč, kako bi lahko bil eden izmed nas srečen, če bi bili vsi
ostali žalostni?«

Gospod Jezus Kristus,
popelji nas na pot evangelija in oživi misijonarske poklicev tvoji Cerkvi po vsem svetu. Opogumi nas v hoji za teboj,
da bomo prepričljivi prinašalci tvojega veselega
oznanila v naše župnijske
skupnosti in na vse konce
sveta. Daj nam moč, da
bomo z veseljem pomagali revnim,trpečim, nesrečnim, zapuščenim in
preganjanim. Z zgledom
svoje vere naj prinesemo dvomljivcem polnost življenja. Prižgi v naših
srcih svetlo luč ljubezni,da bomo prepričljivo znamenje misijonske
prenove za naše župnije in skupnosti. Sveti Duh, ti nas vodi k nove
mu misijonskemu razcvetu Cerkve.
Molitev s Filipinov

Razpored bralcev Božje Besede
29. nedelja med letom
Otroška nedelja
18.10.2015
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
25.10.2015
VSI SVETI
Nedelja mož in fantov
01.11.2015

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik

Svetnik tedna – Luka, evangelist
V pripovedi o dveh mladeničih, ki sta na poti v Emavs srečala in po
lomljenju kruha spoznala vstalega Gospoda, Luka z imenom omenja
samo enega, Kleofa, ime drugega pa zamolči. Papež Gregor Veliki z
veliko verjetnostjo ugotavlja, da zato, ker je bil to on sam. V svoji skromnosti se namreč ni želel izpostavljati. Luka
je bil visoko izobražen Grk, zdravnik po poklicu, zato ni čudno, da je evangelij, ki ga je
napisal, namenjen Grkom. Kot zdravnik je
imel globoko razvit čut za bolnike, zato Jezusa predstavi predvsem s te plati: kot telesnega in dušnega zdravnika. Luka je bil Pavlov
spremljevalec in je poleg evangelija napisal
tudi Apostolska dela; s Pavlom ga je vezalo
tesno prijateljstvo, kar se pozna tudi v Lukovem izražanju, mišljenju in pisanju. Pavla je
spremljal na drugem misijonskem potovanju
leta 51 ali 52 od Troade do Makedonije in ga
potlej ni več zapustil. Izročilo pravi, da je v
prostem času slikal. Z Marijo se je večkrat
srečal v Janezovi hiši, kjer mu je pripovedovala o Jezusovem rojstvu in njegovih
otroških letih. Luka jo je ob teh obiskih večkrat slikal – od tu izhaja legenda, da je on avtor Marijine podobe, ki jo danes častijo v cerkvi Marije Snežne v Rimu. Kakorkoli že, gotov pa je res, da je Luka Mariji in
Jezusu naslikal najlepšo podobo prav v svojem evangeliju. Po izročilu
naj bi umrl mučeniške smrti, čeprav ni znano, kdaj in kje. Rodil se je v
Antiohiji v Siriji, umrl pa v 1. stol. v Beociji v Grčiji star 84 let. Upodabljajo ga kot evangelista s knjigo in peresom v roki. Njegov simbol je bik.
Pogosto ga vidimo, kako slika Marijino podobo, saj naj bi bil po legendi
avtor prve Marijine slike. Goduje: 18. oktobra.
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
29. nedelja med letom
Luka, evangelist
Otroška nedelja
MISIJONSKA NEDELJA
18. 10. 2015 – 25. 10. 2015

Papež Frančišek:
Potrebno je veliko moliti, da se ne bi pustili okužiti »virusu« hinavščine.
Ta je tista farizejska drža, ki zapeljuje z lažmi, in obenem ostaja v senci. Hinavščina ni ne svetloba, ne tema. Hinavščina nima barve,
izraža se v poltonih. Je tisti način življenja, delovanja in govorjenja, ki
ni jasen. Morda se smehlja, morda je resen. Ni ne svetloba, ne tema.
Giblje se na način, za katerega se zdi, da ne ogroža nikogar, kakor
kača. Toda ima očarljivost: »tisto očarljivost nejasnih stvari, ko ničesar
ne pove jasno; očarljivost laži, navideznosti.«
Pazite se tega virusa
Farizejski kvas ljudi navaja, da bolj kakor
luč ljubijo temo: »Ta kvas je virus, zaradi
katerega zboliš in umreš. Pazite se ga!
Ta kvas te vodi v temo. Pazite se ga!« A
obstaja pa nekdo, ki je večji od tega. To
je Oče, ki je v nebesih.
Molitev je edina rešitev
Ko se soočamo s strahovi, zaradi katerih nas premetava, z virusom, ki
je kvas farizejske hinavščine, nam Jezus pravi: »Obstaja Oče. Oče, ki
vas ljubi. Oče, ki skrbi za vas.« Papež je nadalje zatrdil, da obstaja en
sam način, s katerim se lahko izognemo okužbi. To je pot, ki nam jo
pokaže Jezus: »Moliti.« Molitev je edina rešitev, da ne pademo v tisto
farizejsko držo, ki ni ne svetloba, ne tema, temveč je »na pol« poti, ki
ne bo nikoli dospela do Božje luči. »Molimo. Veliko molimo: 'Gospod,
varuj svojo Cerkev, ki jo predstavljamo vsi mi. Varuj svoje ljudstvo, da
bi ljubilo luč, luč, ki prihaja od Očeta, ki prihaja od Tvojega Očeta, ki te
je poslal, da bi nas zveličal. Varuj svoje ljudstvo, da ne bi postalo hinavsko, da ne bi padlo v mlačnost življenja. Varuj svoje ljudstvo, da bi
imelo veselje zavedanja, da obstaja Oče, ki nas zelo ljubi.'«

