3. adv. nedelja - laetare
Dekliška nedelja
Damaz, papež
11. 12. 2016
Ponedeljek 12. 12. 2016
Ivana Frančiška Šantal
Torek 13. 12. 2016

Lucija, devica
Sreda 14. 12. 2016

Janez od Križa, duh.
Četrtek 15. 12. 2016
Bl.Antonija,bl. Krizina in
druge Drinske mučenke

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 za + Alojza Firerja (obl.) in sina
Božidarja
Ob 07.00 za + Vinka (obl.), Jožefo in rodbino
Flis in Grosek
Ob 17.00 za + Jerico Magič
Ob 17.00 za + Stanka Mlakarja
Ob 17.00 za + Alojzijo, Franca, Zdenka in
Maksimilijana Breznika

Ob 16.45 spovedovanje otrok 7.,8., 9. razreda
Med mašo spovedovanje odraslih!
Začetek božične devetdnevnice.
Ob 17.00 za + Jožeta Kolarja (obl.) in starše
Sobota 17. 12. 2016
Ob 07.00 za +Jožefo Firer (obl.) in starše
Viviana, opatinja
Kvatrna sobota – molitev za spreobrnjenje!
Spovedovanje pred in med mašo!
4. adventna nedelja
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Kvatrna nedelja
Spovedovanje pred in med mašo!
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + starše Jožefo in Franca
18. 12. 2016
Gumzeja ter stare starše
1. V preteklem tednu smo obhajali slovesni praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja. Kljub temu, da smo z adventnim časom vstopili v leto
pogostejše udeležbe pri delavniških mašah, ni bilo pri maši, tako zjutraj
kot zvečer, razen dveh ali treh izjem, nobenega šolarja. Starši, pomagajte mi vzgajati otroke v ljubezni do živih in rajnih. Ne bodimo osredinjeni
zgolj v druge skrbi, ampak naj bo skrb za duhovno rast otrok prav tako
sveta dolžnost in odgovornost.
2. Prihodnji petek bo spokorno bogoslužje in spovedovanje otrok 7.,8. in 9.
razreda OŠ, medtem ko bodo imeli otroci 4., 5. in 6. razreda spovedovanje pri verouku v torek po 4. adventni nedelji. Za višje razrede pa bomo
imeli spovedovanje že prihodnji petek ob 16.45. Z nami bo p. Milan Holc
iz Ptujske Gore. Lepo prosim, da otroci po spovedi ostanete pri maši, saj
smo v letu »pogostejše udeležbe delavniških maš!« Starši, ne pozabite
jih spodbuditi k udeležbi svete maše!
3. Na četrto adventno nedeljo pa bo z nami nadškof dr. Marjan Turnšek. Pri
obeh mašah bo spovedoval pol ure pred mašo in med mašo. Ne pozabimo na prejem tudi tega zakramenta, to je svete spovedi!
Petek 16. 12. 2016
Albina, mučenka

4. Prihodnja nedelja bo kvatrna nedelja, zato bo nabirka namenjena za
vzdrževanje naših bogoslovcev.
5. Iskrena hvala moškim za podiranje in spravljanje lesa iz gozda: Jožetu,
Slavku in Marjanu Pučniku, Milanu Trdinu, Alojzu Lubeju, Otu Mihelagu,
Antonu Leskovarju in Dušanu Podergajsu. Iskren boglonaj pa tudi Vrholčanom za drevje, ki ste ga darovali: Jože Ozimič, Ivan Ozimič, Ivan
Frešer, Matilda Frešer, Anton Brdnik, Zvonko Figek, Ignac Tomažič,
Stanislav Figek, Anton Figek in Martina Tomažič. Iskren boglonaj!
6. Prav tako pa hvala tudi za dar za obnovo strehe 1400,- eur: Elizabeti
Kumer, Milici Pliberšek, Alojzu Pučniku, Petru Tonkoviču, Mariji Zajko,
Branki in Janezu Pučniku, Mariji Pučnik, Branki Sajko, Mariji Leskovar
Majšler, Francu Pliberšku, Antonu in Ljudmili Juhart, Roziki Kobale,
Jožetu in Mariji Pliberšek, Jožici Rorič in vsem neimenovanim. Iskren
boglonaj pa tudi za vse darove za kuhinjo, čiščenje in krašenje cerkve in
vsakršno vašo pomoč in dobroto!
7. V soboto ob 15.00 uri bo dekanijsko srečanje mladih v Slovenskih
Konjicah. Srečanje bo vodil g. Gašper Otrin, SDB. Srečanje bo v župnijskem domu. Ob 17.40 gremo v cerkev, kjer se bomo pripravili na sv.
mašo (možnost spovedi), ki bo ob 18.00 uri. K maši se bodo pridružili
tudi skavti. Pri maši bomo sprejeli Luč miru iz Betlehema, ki jo boste
lahko prihodnjo nedeljo dobili tudi tukaj. Po maši pa bo druženje.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Vrhole:
petek, 10. febr. 2017

Razpored bralcev Božje Besede
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
11.12.2016
4. adventna nedelja
Otroška nedelja
18.12.2016
Gospodovo rojstvo BOŽIČ
Nedelja žena in mater
25.12.2016

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

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Marijana Pučnik
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Urška Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

Svetnik tedna – Ivana Frančiška de Chantal
Rodila se je leta 1572 v globoko verni plemiški družini
v Dijonu. Dvajsetletna se je poročila z možem, ki jo je
ljubil in spoštoval. Njun zakon je bil srečen, Ivana pa je
vseskozi imela čut tudi za reveže, onemogle in bolnike; njen grad je imel poseben vhod in sprejemnico
samo zanje. Prva hujša preizkušnja jo je doletela, ko ji
je po osmih letih zakona mož nesrečno umrl in jo pustil samo s štirimi otroki. Začele so se vrstiti preizkušnje, Ivane pa niso strle, saj je še bolj skrbela za zapuščene reveže. Vsa se je posvetila molitvi in pokori;
imela pa je vseskozi hude notranje preizkušnje. Njen duhovni vodja je
postal sveti Frančišek Saleški. Po njegovih navodilih je ustanovila »red
obiskanja« ali salezijank, kakor jih je imenovalo ljudstvo. »Zvestoba Bogu
je v popolni vdanosti njegovi sveti volji, v prenašanju vsega, kar njegova
dobrota dopušča v našem življenju, ter v izpolnjevanju vseh naših
dolžnosti, še posebej molitve; z ljubeznijo in zaradi ljubezni. V molitvi se
moramo z našim Gospodom Bogom pogovarjati zelo preprosto, po domače, mu povedati, kakšne so naše potrebe, pri tem pa ostati ubogljiv za
vse, kar želi morda iz nas narediti. Moliti moramo z veliko ponižnostjo in
zavestjo nepomembnosti pred Bogom. Na pomoč moramo poklicati Svetega Duha in našega dobrega angela ter potem ostati v božji navzočnosti,
polni vere, da je v nas, bolj kot mi sami v sebi. Prav nič ni narobe, če molimo brez besed ali refleksije, kajti uspeh molitve ni odvisen ne od besed
ne od proučevanja. Odvisen je zgolj od preprostega dvigovanja misli k
Bogu; bolj ko so preproste in prečiščene, zanesljivejši je ta uspeh. Med
molitvijo se nikoli ne smemo ustavljati pri svojih grehih. Misel na to, kako bi
se pred Bogom opravičevali zanje, nas namreč samo raztresa.« »Bila je
polna vere in vse življenje so jo mučile skušnjave proti njej. Imela je toliko
raznih skušnjav, da jo je pogled v lastno dušo osupnil kakor podoba pekla.
Kljub vsemu trpljenju njen obraz nikoli ni izgubil vedrine in je neomajno
ostala zvesta Bogu. Zato jo imam za najsvetejšo dušo, kar sem jih kdaj
srečal.« (sv. Vincencij Pavelski) »Mislim, da je še eno mučeništvo,
mučeništvo ljubezni. Bog ohranja pri življenju svoje služabnike in služabnice, da se žrtvujejo za njegovo čast. Tako so mučenci in spoznavalci
obenem. Mislim, da so hčere obiskanja poklicane za tako mučeništvo …
Recite Bogu vedno ‘da’, pa ga boste doživljale. Božja ljubezen namreč
zabode svoj meč v najbolj skrite globine duše in nas loči od nas samih …
To mučeništvo traja od trenutka, ko se podarimo Bogu brez pridržka, pa
do konca življenja. To velja samo za velikodušne osebe, ki v zvestobi božji
ljubezni ničesar ne obdržijo zase.« Sveta Ivana Frančiška de Chantal
(Šantalska), redovnica, goduje 12. decembra, ponekod pa 12. avgusta
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
3. adventna nedelja
NEDELJA GAUDETE
Veselite se v Gospodu!
Dekliška nedelja
11. 12. 2016 – 18. 12. 2016
Papež Frančišek: Krščansko upanje
Zelo smo ga potrebni, še posebej v teh časih, ki se zdijo temni, ko se
včasih čutimo izgubljeni pred zlom in nasiljem, ki nas obdajata, pred
bolečino mnogih naših bratov in sester. Čutimo se izgubljeni in tudi
nekoliko obupani, saj smo nemočni in se nam zdi, da se ta tema ne bo
nikoli končala. »A ni treba dopustiti, da bi nas upanje zapustilo, kajti
Bog hodi z nami s svojo ljubeznijo. Upam, ker je Bog ob meni. To lahko
reče vsak med nami. ''Upam, imam upanje, ker Bog hodi z mano.'' Drži
me za roko. Bog nas ne pušča samih. Gospod Jezus je premagal zlo in
nam odprl pot v življenje.« Upanje nikoli ne razočara. Razočara optimizem, a upanje nikoli.
Za judovski narod je bilo izgnanstvo izrazito dramatičen trenutek v
njihovi zgodovini. Ljudje so izgubili vse: domovino, svobodo, dostojanstvo in tudi zaupanje v Boga. Čutili so se zapuščene in brez upanja.
A prerok jim odpre srce za vero.
Ko se znajdemo v temi, v težavah, se ne moremo smejati. In ravno
upanje nas uči, da se smejimo na poti. Po papeževih besedah so osebe, ki se odmaknejo od Boga, osebe brez nasmeha. Morda se lahko
bučno smejijo in krohotajo, a manjka nasmeh. Nasmeh pa nam daje
samo upanje.
»Življenje je pogosto puščava, po kateri je težko hoditi. A če zaupamo v Boga, lahko postane lepa in prostrana kakor avtocesta. Dovolj
je, da nikoli ne izgubimo upanja, dovolj je še naprej verovati, vedno,
kljub vsemu,« je poudaril papež.
Upanje ne razočara. To so tisti mali, ki z Bogom in z Jezusom
spremenijo puščavo izgnanstva, obupane osamljenosti in trpljenja v
ravno cesto, po kateri se gre proti slavi Gospoda. »Pustimo se torej
poučiti o upanju. Z zaupanjem pričakujmo Gospodov prihod in puščava
našega življenja, kakršnakoli že je, bo postala cvetoči vrt. Ne pozabimo: »Upanje ne razočara!«

