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

Ponedeljek 09. 11. 2015
Ob 7.00 za + Antona (obl.), Frančiško in
Posvetitev Lateranske
Zvonka Sitarja
bazilike
Torek 10. 11. 2015

Leon Veliki, papež
Sreda 11. 11. 2015

Martin, škof
Četrtek 12. 11. 2015
Jozafat, škof, mučenec

Ob 17.00 za + Ano Pliberšek (obl.) iz Prepuža

Ob 17.00 za + Faniko Rajterič (obl.) in starše
Ob 18.00 za + Rudolfa Smogavca (obl.)
Ob 7.00 za + Marijo Mlakar (obl.) in + ZimePetek 13. 11. 2015
kove
Stanislav Kostka, redovnik
Ob 17.00 za + Jožefa (ml.) Skerbiša, 8.dan
Sobota 14. 11. 2015
Ob 7.00 za + Leopolda Brumeca in sorodniNikolaj Tavelić, duhovnik
ke
33. nedelja med letom
Albert Veliki, škof
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in starše
15. 11. 2015
1. V prihodnje bodo večerne maše ob 17.00 uri..
2. Ob tem, da je danes Martinova nedelja in s tem dan veselja nad novim
vinom, obhajamo danes še posebej dan zahvale. Zato mi dovolite, da se
vam v svojem in v imenu vseh, zahvalim za vse, kar storite za našo
župnijo. Hvala katehistinji Urški, Tini in katehetu Samu, liturgičnim sodelavcem: mežnarju (Simonu), izrednim delivcem obhajila (Alojzu, Tini in
Samu), bralcem, ministrantom in ministrantkam, organistoma (Davidu in
Petru), organistkama (Klavdiji in Luciji), molivkam pred mašo, krasilkam
in čistilcem (Marijani, Pavlici in Stanetu), članom ŽPS, gospodinjama
(Tereziji in Mirjani), kletarju (Jožetu), Martinu za pomoč pri pripravi župnijskega lista in vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo skrb za
župnišče, za župnijsko cerkev in za podružnično cerkev.
V preteklem letu smo obnovili gospodarsko poslopje, fasado župnišča in
prezbiterij. Zato naj velja še enkrat iskren boglonaj vsem, ki ste pomagali
tako pri delu kot tudi pri plačilu.
3. Hvala za včerajšnji koncert: organistu Davidu, vsem članom domačih
zborov, gostoma Metodi Kink in Niki Rupnik, pa tudi vsem, ki ste pripravili vino za blagoslov, okrasili cerkev in pripravili pogostitev po koncertu..

4. Namenska nabirka za cerkev bl.
Antona Martina Slomška v Košakih
bo prihodnjo nedeljo. Kot veste, se
je še nedokončana cerkev zaradi
dolgov mariborske škofije znašla na
dražbi. Sedaj bi jo želeli odkupiti. Ker
je župnija premajhna, da bi lahko
krila stroške kupnine, smo vsi povabljeni, da vsak po svojih močeh
pomaga pri rešitvi tega že dalj časa nerešenega objekta. Hvala za
razumevanje.
5. Iskrena hvala Vrtnarstvu Andreje Podergajs za rože, Pavlici in Stanku
Pučniku za nasaditev rož, družini Pučnik (Štrank) za kombi in Janku
Juhartu za prevoz birmancev iz Maribora. Obenem iskrena hvala za
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Naslednjo soboto, 14.11. bo vnovič na Prihovi potekal Mavrični dan.
Tokrat bo izjemoma potekal popoldan ob 16.uri in bo trajal do 19. ure.
Prispevek za rogljičke ter material za delavnice znaša 2€. Vabljeni ste
vsi predšolski in šolski otroci. Se vidimo!! :-)
7. Včeraj so se tudi naši birmanci udeležili srečanja z nadškofom in
slovesne maše v Mariboru. Bilo jih je okrog 1400. Hvala za sodelovanje!

Zahvala nadškofa msgr. Alojzija Cvikla!
Dragi bratje in sestre! Za mnoge stvari se moramo zahvaliti Bogu.
Ne le za sadove zemlje, ki nam daje vsakdanji kruh, temveč tudi
za dobrine, kot so: sposobnost, da znamo in zmoremo delati, za
zdravje, vestnost, odgovornost, prizadevanje za pravičnost…
Posebej izrekam hvaležnost vsem duhovnikom, katehistinjam in
katehistom, članicam in članom ŽPS, ključarjem, zakristanom,
pevcem, bralcem, čistilcem… Hvala vsem, ki na kakršen koli način
sodelujete in prispevate, da so naša občestva živa in povezana v
različnih dobrodelnih naloga.
Razpored bralcev Božje Besede
ZAHVALNA NEDELJA
Dekliška nedelja
08.11.2015
33. nedelja med letom
Otroška nedelja
15.11.2015
KRISTUS KRALJ
Nedelja žena in mater
22.11.2015

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

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

Svetnik tedna – sveti Stanislav Kostka
Poljski svetnik in zavetnik mladine je bil sin plemiških staršev. Že v
otroških letih je bil tako sramežljiv, da ga je kar rdečica oblila, če je le
slišal nespodobno besedo. Štirinajst let starega so poslali starši z bratom Pavlom na Dunaj v šole. Tam je
stanoval v hiši nekega luteranca. Ko
je nekoč hudo zbolel, gospodar ni
pustil duhovnika v hišo, da bi bolniku
prinesel obhajilo. Tedaj se je zatekel
k sv. Barbari in pripovedujejo, da mu
je svetnica v zamaknjenju v spremstvu dveh angelov prinesla sv. popotnico. Stanislav tedaj ni umrl. Po tistem ga je začelo vleči k jezuitom.
Brat Pavel, ne sicer zloben, vendar
pa ves posveten, ga je vedno navajal na posvetna pota. Stanko je
odgovarjal: »Za nekaj višjega sem
se rodil.« In ostal je stanoviten, dasi
je od brata zaradi tega moral preslišati marsikatero grenko, celo trpeti
udarce. Ko je nekoč brat spet z njim prav grdo ravnal, mu je Stanislav
zagrozil, da bo pobegnil. »Le pojdi, kamor hočeš,« ga je zavrnil Pavel.
Stanislav je porabil to priložnost, da bi uresničil svoj sklep in stopil v
Družbo Jezusovo. Preoblekel se je v kmečkega fantiča in se odpravil
peš na dolgo pot v Augsburg k provincialu jezuitskega reda v Nemčiji,
sv. Petru Kaniziju. Ta pa se ga je bal sprejeti, ker je vedel, da bi starši
ugovarjali. Zato je šel Stanislav v Rim k sv. Frančišku Borgiu, generalu
reda. A le deset mesecev je bil jezuitski novinec. Na veliki šmaren
1568 je umrl, star še ne osemnajst let, kakor je bil sam prej napovedal.
Na smrtni postelji so ga sobratje vprašali, ali je pripravljen umreti.
Odgovoril je s psalmistom: »Pripravljeno je moje srce, o Bog, pripravljeno!« Izgovarjajoč sveti imeni Jezus in Marija, ki ji je rekel »moja
mati«, je izdihnil svojo dušo. »Živeti hočem, kakor je Bogu všeč; ali je
to drugim všeč ali ne, tega mi ni mar« (sv. Stanislav). Pogosto ga kažejo z detetom Jezusom, kar naj bi kazalo na njegova videnja. Goduje
13. novembra.

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
MARTINOVA NEDELJA

32. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA

Dekliška nedelja
08. 11. 2015 – 15. 11. 2015
Papež Frančišek: Ne moremo živeti brez odpuščanja, vsaj ne dobro
živeti, predvsem v družini. Vsak dan drug drugemu povzročamo krivice. Teh napak, ki jih pripisujemo svoji slabotnosti in egoizmu, se moramo zavedati. A od nas se zahteva, da takoj pozdravimo rane, ki si jih
povzročimo, da nemudoma ponovno spletemo niti, ki jih pretrgamo v
družini. Če čakamo predolgo, vse postane pretežko, je pojasnjeval
papež. In dodal: »Obstaja preprosta skrivnost za ozdravitev ran in za
prenehanje obtoževanja med starši in otroki, med brati in sestrami,
med snaho in taščo. Če se naučimo, da takoj prosimo odpuščanja in
odpustimo, se rane pozdravijo, zakon se učvrsti in družina postaja
vedno bolj trden dom, ki se zoperstavlja sunkom naših majhnih in velikih hudobij.« Ni potrebno imeti velikega govora. Dovolj je gesta
nežnosti. Pomembno je, da se dan ne konča z vojno. Če se naučimo
tako živeti v družini, bomo enako živeli tudi zunaj nje, kjerkoli bomo.
Sinoda je okrepila naše upanje tudi o tem, da je zmožnost
odpuščanja del poklicanosti in poslanstva družine. Prakticiranje
odpuščanja rešuje družino pred razdelitvijo, prav tako jo dela zmožno
pomagati družbi, da je manj hudobna in manj okrutna. Vsaka gesta
odpuščanja popravi razpoke na hiši in utrdi njene zidove. »Cerkev,
drage družine, je vedno ob vas, da bi vam pomagala graditi vašo hišo
na skali, o kateri je govoril Jezus,« je izpostavil papež. Nadaljeval je,
naj ne pozabimo na besede, ki se nahajajo pred odlomkom o hiši na
skali: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod,
Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.
Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem
imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli
vas nisem poznal.« Ta beseda je močna, njen namen pa je, da nas
strese in spreobrne. »Zato želim, da bi v jubileju usmiljenja družine
ponovno odkrile zaklad vzajemnega odpuščanja.

