Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Franca
Flisa (Šprogar)
Ob 14.00 uri za vse umrle v preteklem letu:
Smogavc Rudolf, Jamnik Ivan, Marija
Popoldan – maša ob
Brumec, Obrovnik Matija, Mlakar
14. uri in nato bogosluMatilda, Dakić Mitar, Mlakar Stanislav,
žje na pokopališču,
Oblonšek Franc, Kotnik Marija, Skrbinob 17.30 pa rožni venec
šek Frančišek, Košir Marija, Bračič
za rajne v žup. cerkvi
Terezija, Menhard Martin, Rorič Ivan.
Ob 7.00 za + Ano (obl.) in Franca Pliberška
Ponedeljek 02. 11. 2015
Ob 15.00 uri pogrebna za + Jožefa (ml.)
Spomin vseh vernih duš
Skerbiša
Torek 03. 11. 2015
Ob 7.00 za + Heleno Brumec (obl.) in sorodViktorin Ptujski
nike
Sreda 04. 11. 2015
Ob 18.00 za + Janeza (obl.) in Julijano PučKarel Boromejski
nik
Četrtek 05. 11. 2015
Ob 17.20 ministrantski sestanek
Zaharija in Elizabeta
Ob 18.00 za + Antona Jančiča in starše
Petek 06. 11. 2015
Ob 7.00 za + Ivana Roriča (1115)
Lenart, opat
Obisk bolnikov
Sobota 07. 11. 2015
Ob 7.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar, 890)
Ernest, škof
32. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za + Franca, Angelo, Frančiško
ZAHVALNA NEDELJA
in Albina Zadeka
Martinova nedelja
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu: za vse žive in
Dekliška nedelja
pokojne farane
08. 11. 2015
1. Danes in jutri se posebej spominjamo naših rajnih. Krščanski spomin je
molitev in daritev. Zato vas prosim, da bi si danes vzeli čas za naše
rajne. Koliko časa so naši rajni darovali za nas, zato smo jim dolžni tudi
mi v znamenje hvaležnosti darovati naš čas, naše molitve in daritve.
Vzemite si čas za obisk grobov, morda tudi tistih, s katerimi se niste
posebej dobro razumeli, se jim opravičili ali jim vračali dobro za dobro.
2. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah 1. in 2.
novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če
smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved
in po namenu sv. očeta očenaš, zdravomarijo in slava očetu. Popolni
odpustek lahko namenimo tudi za naše rajne.
VSI SVETI
Nedelja mož in fantov
01. 11. 2015

3. Včeraj smo imeli Mavrični dan za otroke. Udeležilo se jih je 19 otrok.
Iskrena hvala animatorjem: Urški Pučnik, Primožu Lažeti in Klavdiji
Ozimič za požrtvovalno in ustvarjalno animiranje otrok.
4. V prihodnjem tednu je prvi petek, ko bom obiskoval
bolnike. Lepo prosim, da prijavite vaše bolnike, da jih
obiščem in jim podelim svete zakramente.
5. V soboto, 7.11. bo ob 16. uri v podružnični cerkvi sv.
Jošta koncert ob sklepu cikla koncertov "Jodocus cultura" - Joštova
kultura. Predstavili se bodo vsi Prihovski zbori ter gostji Nika Rupnik na
akordeonu ter Metoda Kink na orglah. Lepo vabljeni v čim večjem številu!.
Dobili smo Marijanski koledar. Lahko ga dobite v župnijski
pisarni. Cena znaša 2 eur. Iskrena hvala tudi za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
V novembru se z bolečino v srcu spominjamo svojih najdražjih, ki so že
prestopili prag večnosti. O njih več razmišljamo, govorimo ali beremo. Pri
tem pogosto obžalujemo, da z njimi nismo preživeli več časa, da nismo bili
dovolj dobri, prijazni, razumevajoči, ustrežljivi in rahločutni, da si nismo bili
dovolj blizu, da jim nismo povedali in/ali pokazali, da jih imamo radi, da smo
jim hvaležni, da jih cenimo, spoštujemo in občudujemo, da nam veliko
pomenijo, da jih pogrešamo, hrepenimo po njih, čutimo z njimi, smo ponosni
nanje in se veselimo vnovičnega snidenja z njimi v večnosti. Nadoknadimo
te pomanjkljivosti z molitvijo za rajne.

Molitev za rajne
Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo
vsi, ki si jih poklical k sebi. Spominjamo se vseh rajnih,
ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas
povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas.
Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si: »Na svojo dlan sem
zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo tudi vseh pozabljenih in
tistih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili.
Vemo, da so v tvoji roki, zato te prosimo zanje.
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v
tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli
živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje.
Tvoj križ, Gospod, je znamenje tvoje zmage nad smrtjo. Z njim smo
bili rešeni večnega trpljenja. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje
vse, umrle in nas. Gospod Jezus, verujemo tvojim načrtom, čeprav jih
ne razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali
tudi vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te
hvalili vso večnost. Amen.

Razpored bralcev Božje Besede
VSI SVETI
Nedelja mož in fantov
01.11.2015
32. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.11.2015
33. nedelja med letom
Otroška nedelja
15.11.2015

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

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Renata Pučnik
10.00
OTROCI

Svetnik tedna – sveti Karel Boromejski, škof
Rodil se je 2. oktobra 1538 kot tretji otrok senatorja Gilberta Borromea in Margerite Medici. Starši so bili pobožni, globoko verni in dejavni v ljubezni do bližnjega. Mati je umrla, ko je bilo Karlu komaj devet let. Oče se je ponovno poročil, kajti družina s šestimi otroki je potrebovala drugo mater. Po tedanji navadi
je bil Karel že s sedmimi leti uvrščen med klerike, da je lahko sprejel v upravo
cerkveno posest. Šolanje je pričel v Milanu; ko mu je bilo štirinajst let, se je
vpisal na univerzo v mestu Pavia, kjer je študiral pravo in študij po sedmih
letih dokončal z dvojnim doktoratom. Leta 1558 je izgubil očeta, leta 1559 pa
je njegov stric (materin brat) Gian Angelo Medici poslal papež Pij IV. Oče je
Karla ves čas študija navajal k resnemu delu in Karel
je užival ugled vzornega študenta. Zato ni čudno, da
ga je stric – papež hotel imeti ob sebi, da bi mu s
svojim znanjem prava pomagal pri vodstvu Cerkve.
Leta 1560 je komaj dvaindvajsetletnega Karla imenoval za kardinala in mu podelil naslov 'stalnega
upravitelja' milanske nadškofije, vendar z obveznostjo, da ostane v Rimu kot njegov pomočnik. Mladi
'kardinal-nečak', kot so mu pravili, je bil zelo moder
svetovalec stricu – papežu. Tudi na Karlovo prigovarjanje je Pij IV. ponovno sklical in leta 1563 dokončal cerkveni zbor v Tridentu. Tega leta se je Karel po
duhovnih vajah dokončno odločil za duhovniški poklic: julija je prejel mašniško
posvečenje, decembra istega leta pa je bil posvečen še v škofa. Leta 1565 je
v njegovem naročju umrl stric-papež in Karel Boromejski je smel zapustiti
Rim. V Milanu so ga slovesno sprejeli septembra 1565. Mladi nadškof se je
nemudoma lotil dela. Obiskal je vse župnije v svoji prostrani nadškofiji. Vtise s
teh obiskov je zapisoval in iz teh zapiskov so nastali njegovi sloveči Opomini
ljudstvu. Ustanavljal je semenišča, za vernike pa šole, v katerih so poučevali
verouk. Oktobra leta 1584 je šel na duhovne vaje v kraj Monte Varallo pri
Novari. Z zadnjimi močmi je odpotoval proti Milanu, kjer je 3. novembra 1584
umrl, star komaj 46 let. Med svetnike je bil prištet leta 1601. Za svojega zavetnika so si ga izbrali dušni pastirji, vzgojni zavodi in semenišča .
Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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VSI SVETI
Spomin vseh vernih rajnih
Nedelja mož in fantov
01. 11. 2015 – 08. 11. 2015
Papež Frančišek: Apostol Janez opisuje svoje razodetje o svetih, ki v
nebeškem bogoslužju kličejo: „Zveličanje je v našem Bogu, ki sedi na
prestolu, in v Jagnjetu!“ »Kako lépo je to videnje nebes: Gospod Bog,
lepota, dobrota, resnica, nežnost, ljubezen v polnosti. Vse to nas čaka.
Tisti, ki so bili pred nami in so umrli v Gospodu, so tam. Oni naznanjajo, da niso bili zveličani zaradi svojih del, čeprav so tudi delali dobra
dela, ampak jih je Gospod zveličal. 'Zveličanje pripada našemu Bogu,
ki sedi na prestolu in Jagnjetu' (Raz 7,10). On nas rešuje, On nas bo
ob koncu našega življenja peljal za roko, kot očka, v nebesa, kjer so
naši predniki. Eden od starešin je vprašal: 'Tile, ki so ogrnjeni v bela
oblačila, kdo so in od kod so prišli? (v. 13). Kdo so ti pravični, ti sveti, ki
so v nebesih? Odgovor je: 'To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so
oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo' (v. 14).
Papež Benedikt XVI.: „Današnji praznik vseh svetih nam prikazuje
Cerkev kot skupnost svetnikov, v katero smo poklicani tudi mi. Kamorkoli že smo postavljeni, vselej lahko in moramo živeti v skladu z evangelijem." Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih
neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom
in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli
med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so
namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati (gl. C 40). Praznik vseh svetih je
vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so
se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in
ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in zunanjimi bridkostmi in
težavami (gl. C 8). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem
veselju (gl. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako
priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko
oporo naši slabosti.

