1 . adventna nedelja
Nedelja žena in mater
27. 11. 2016
Ponedeljek 28. 11. 2016
Katarina Labouré, red.
Torek 29. 11. 2016

Filomen, mučenec
Sreda 30. 11. 2016

Andrej, apostol

Ob 7.00 uri za + Amalijo Juhart (8. dan)
Ob 10.00 za + Janeza Kočnika (obl.) in
Marijo
Ob 07.00 za + Antona Leskovarja in starše
Ob 18.00 za + Marijo Kotnik (1034)
Ob 7.00 za + Nežo Borko (obl.), Antona in
Katarino Kerner
17.00 za + Alojza Kočnika (obl.)
Ob 17.20 ministrantski sestanek
Ob 18.00 za žive in + farane (iz 27.11.)
Ob 7.00 za + Andreja in Moniko Lubej
Obisk bolnikov
Ob 07.00 za + Angelo Mihelag
Ob 16.00 miklavževanje

Četrtek 01. 12. 2016
Natalija
Petek 02. 12. 2016
Blanka
Sobota 03. 12. 2016
Frančišek Ksaver
2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Barbara, mučenka
Ob 10.00 uri za + Kristino Rupnik (1218)
04. 12. 2016
1. Včeraj smo imeli Mavrični dan za otroke. Udeležilo se ga je le 7 otrok.
Iskrena hvala Urški Pučnik in Žanu Pemu za ustvarjalno delo z otroki.
2. Danes smo vstopili v adventni čas. Zunanje znamenje adventnega časa
je adventni venec, ki naj bo okrogel (znamenje brezmejne Božje ljubezni), zelen (tudi v navideznem mrtvem zimskem času mora biti naša vera
polna življenja), s štirimi svečami (simbol štirih adventnih nedelj in štirih
mejnikov Božjega delovanja (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in dovršenje), treh vijoličnih (znamenje spokornosti) in ene roza barve (znamenje odmora od napornega spokorjenja). V zvonici lahko kupite adventne venčke, ki so jih pripravili mladinci. Cena enega znaša 7€. V garaži
pa nas čaka božično-novoletni bazar otrok OŠ Prihova.
3. Ker preteklo nedeljo, zaradi moje odsotnosti, nismo imeli ob godu sv.
Cecilije, cecilijevanja ali pogostitve pevskega zbora, vabim danes po 10.
maši, pevce v dvorano h kratkemu druženju, saj bo že ob 15.00 uri v
Zrečah, koncert dekanijskih pevskih zborov, kamor smo vsi prisrčno
vabljeni.
4. Danes je tudi zadnji dan za prijavo na miklavževanje, ki bo v soboto, 3.
12. ob 16.00 uri v cerkvi. Mladinska skupina kot vsako leto pripravlja tudi
poučno igro, letos pa se jim bo pridružil še mladinski pevski zbor. Lepo
so vabljeni vsi predšolski in osnovnošolski otroci, prijavite jih lahko v
veroučni učilnici. Prispevek znaša 10€.

5. V sredo, 30.11.2016 ob 18.00 uri pa bo v Slovenskih Konjicah srečanje
bralcev Božje besede. Lepo prosim, da se srečanja zagotovo udeležite
vsi bralci in bralke Božje besede.
6. Iskrena hvala Davorju Mlakarju za betoniranje ploščadi ob drvarnici, za
čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsako vašo dobroto.
LETO POGOSTEJŠEGA OBISKA DELAVNIŠKIH MAŠ
Vsak si želi biti obdarovan. Zakaj bi ne obdarovali drug drugega tudi s
praznovanjem svete maše? Sveta maša nas med seboj poveže, duhovno obogati, utrdi za dobra dela in odpre za novo navdušenje življenja. Z obhajanjem svete maše pa lahko obdarimo tudi naše pokojne.
Zato naj bo to leto nova spodbuda - tako za otroke kot za odrasle -, da
bi se pogosteje udeležili tudi delavniških maš.
Vsak teden bo na adventnem venčku prižgana ena sveča več, mi pa
se potrudimo in z vsakim tednom večkrat obiščimo Jezusa pri sveti
maši. To pomeni, da k redni nedeljski sveti maši dodamo še vsaj eno,
dve ali tri delavniške svete maše, v božični devetdnevnici pa ste vabljeni vsak dan, saj bodo maše po večini vsak zvečer. Vsakič, ko pridete k sveti maši, ob adventni venček položite prošnjo ali zahvalo s katero ste prišli pred Jezusa. Naj bo sveta maša prijetno srečanje z našim
najbolj ljubečim in milostljivim Učiteljem.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Vinarje:
petek, 2. dec. 2016
Prihova:
petek, 9. dec. 2016
Raskovec:
petek, 16. dec. 2016
Dobrova:
petek, 23. dec. 2016
Dobriška vas: petek, 30. dec. 2016
Pobrež:
petek, 6. jan. 2017
Novo Tepanje: petek 13. jan. 2017
Zg. Grušovje: petek 20. jan. 2017
Sp. Grušovje: petek 27. jan. 2017
Preloge:
petek 3. febr. 2017

Razpored bralcev Božje Besede
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
27.11.2016
2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
04.12.2016
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
11.12.2016

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

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Karmen Pučnik
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Marijana Pučnik

Svetnik tedna – sveta Barbara, mučenka (goduje 4. decembra)
Rodila se je leta 273 v Nikomediji v Mali Aziji, današnjem Izmidu v Turčiji, umrla pa leta 306, prav tako v
Nikomediji. Kmalu ko je nekoliko odrasla, so se začeli
potegovati številni snubci, saj je bila bogata in lepa, učena in bistrega uma. Po zaslugi znamenitega učenjaka
Origena se je začela zanimati za krščanstvo, se udeleževala skrivnih srečanj in bogatih pogovorov kristjanov
ter se kasneje dala krstiti. Ker je bil njen oče zagrizen
nasprotnik kristjanov, jo je dal zazidati in zapreti v stolp z
dvema oknoma. Kmalu je odpotoval na daljše potovanje,
Barbara pa je medtem delavcem ukazala, naj namesto
dveh vzidajo tri okna. Ko se je oče vrnil s potovanja, je
takoj videl, da ima stolp še tretje okno, pred vrati pa je
našel križ. Barbara mu je pojasnila, da je to simbol Svete Trojice in da tako
skozi vsa tri okna »prihaja k njej milost troedinega Boga«. Priznala mu je, da
je medtem, ko je bil odsoten, prejela krst. To je očeta tako razjezilo, da je stopil proti njej, da bi jo udaril, pa je v tleh nenadoma nastala odprtina, ki jo je
skrila (zato je zavetnica rudarjev). Oče jo je dal zapreti v stolp, a so se vrata
sama od sebe odprla. Pozneje jo je odvlekel pred deželnega upravitelja, ta pa
jo je dal bičati. A Barbari se je to zdelo kot božanje s pavovim perjem. Ponoči
se ji je prikazoval Kristus (angeli), ji ozdravljal rane in jo krepil. Deželni upravitelj jo je dal tepsti s kiji, jo žgati z baklami in ji odrezati prsi. Na koncu je ukazal, naj jo usmrtijo z mečem. Njen oče Dioskur ji je sam odrezal glavo, a ga je
že v naslednjem trenutku ubila strela. Družina: Njen oče je bil premožen
pogan po imenu Dioskur, zagrizen sovražnik kristjanov. Zavetnica: stolpov
rudarjev, kmetov, arhitektov, gradbenih delavcev, krovcev, zidarjev, livarjev
zvonov, kovačev, kamnosekov, tesarjev, grobarjev, zvonarjev, klobučarjev,
kuharjev, mesarjev, deklet, ujetnikov, topništva, trdnjav, gasilcev, umirajočih,
za srečno zadnjo uro, proti ognju, neurju, proti vročici in kugi, priprošnjica v
stiski. Upodabljajo jo v
dolgi obleki s pasom ali
v imenitnem oblačilu s
pokrivalom ali krono na
glavi. Pri sebi ima številne atribute: stolp s
tremi okni, kelih s hostijo, meč, plamenico,
topovsko cev ali pavje
perje. Velikokrat jo upodabljajo skupaj s sv.
Katarino ali sv. Marjeto.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
Pridite, pojdimo na
Gospodovo goro (Iz 2,3)
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
27. 11. 2016 – 04. 12. 2016
Danes na prvo adventno nedeljo začenja Cerkev novo bogoslužno
leto, novo pot vere, na kateri se po eni strani spominja dogodka Jezusa
Kristusa, po drugi strani pa se odpira k njegovi dokončni dopolnitvi.
Adventni čas preživljamo ravno s tem dvojnim pogledom, saj gledamo
na prvi prihod Božjega Sina, ko se je rodil iz Device Marije, kot na njegovo slavno vrnitev, ko bo prišel sodit 'žive in mrtve', kakor pravimo v
veroizpovedi. Ob privlačni temi »pričakovanja« se želim sedaj na kratko ustaviti, saj gre za globoko človeški vidik, pri katerem vera postane,
če tako rečemo, eno z našim mesom in našim srcem (Benedikt XVI.)

Papež Frančišek: Zakonski in družinski odnosi na preizkušnji
V sedanjih okoliščinah so zakonske in družinske vezi na različne
načine na preizkušnji. Uveljavljanje kulture, ki poveličuje narcistični
individualizem, pojmovanje svobode, ki je ločena od odgovornosti do
drugega, naraščanje brezbrižnosti do skupnega dobrega, uveljavljanje
ideologij, ki neposredno napadajo družinski načrt, kakor tudi naraščanje revščine, ki ogroža prihodnost mnogih družin – vse to so razlogi za
krizo sodobne družine. Obstajajo tudi odprta vprašanja razvoja novih
tehnologij, ki omogočajo prakse, ki so včasih v konfliktu z resničnim
dostojanstvom človeškega življenja. Papež je zbrane spodbudil, da k
tem novim in delikatnim področjem pristopajo z vso potrebno ostrino,
ne da bi pri tem podlegli skušnjavi in jih hoteli olepšati.
Negotovost in neorientiranost, ki se dotikata temeljnih čustvenih
drž osebe in življenja, destabilizirata vse vezi, tako družinske kot
družbene, s tem ko povzročata vedno večjo prevlado ''jaz-a'' nad ''mijem'', posameznika nad družbo. Takšno stanje oporeka načrtu Boga, ki
je svet in zgodovino zaupal zavezi med moškim in žensko. »Ta zaveza
po svoji lastni naravi vključuje sodelovanje in spoštovanje, velikodušno
predanost in deljeno odgovornost, zmožnost priznati razliko kot bogastvo in obljubo in ne kot motiv za podložnost in zanemarjanje
dolžnosti.«

