4. adventna nedelja
Kvatrna nedelja
Otroška nedelja
18. 12. 2016
Ponedeljek 19. 12. 2016
Urban, papež
Torek 20. 12. 2016

Evgen, mučenec
Sreda 21. 12. 2016

Peter Kanizij, duhovnik

Spovedovanje pred in med mašo!
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Spovedovanje pred in med mašo!
Ob 10.00 uri za + starše Jožefo in Franca
Gumzeja ter stare starše
Ob 07.00 za + Anico Pučnik in sorodnike
Ob 17.00 za zdravje
Ob 17.00 za + Vido (obl.) in Franca Flisa
(Mežnarjevi)
Ob 17.00 za + Štefko Petaci in sorodnike
Rorič

Četrtek 22. 12. 2016
Justina, redovnica
Petek 23. 12. 2016
Ob 17.00 za + Amalijo Juhart (1223)
Ivo, škof
Sobota 24. 12. 2016
Ob 7.00 za + Janeza Zorka (obl.) in sorodnike
Adam in Eva
Ob 24.00 polnočnica za + Vido Brumec in +
SVETI VEČER
Tajnikarjeve
Gospodovo rojstvo
BOŽIČ
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Jožefa Pliberška
25. 12. 2016
1. Včeraj je bilo dekanijsko mladinsko srečanje v Slovenskih Konjicah. Iz
naše župnije se ga je udeležilo sedem mladincev in mladink. Iskrena
hvala! Prihodnje srečanje bo novoletno, 7. januarja 2017 na Prihovi.
2. Danes je kvatrna nedelja, zato gre današnja nabirka za vzdrževanje
bogoslovcev. Iskren bolonaj za vaš dar.
3. Danes je za našo župnijo posebej milostni dan, da
sprave, dan, ko se lahko vsak sreča s Kristusom v zakramentu sprave.
Danes prihaja vse bolj do »izgube občutka za greh.« Kot
glavni vzrok je »izključitev Boga iz sodobnega kulturnega obzorja«. Mnoge osebe ne postavljajo več Boga v
središče svojega življenja, ne priznavajo mu osrednje
vloge. Vse je dopustno, vse je dovoljeno. Osebno mnenje
posameznika je postala edina resnica. Kot da bi ne
obstajala meja med pregreho in krepostjo, med dobrim
in slabim. Največja krivda je v tem, da se ne čutimo grešnike in torej ne
čutimo potrebe po vrnitvi k Bogu, po spreobrnitvi k njemu, po doživetju
lepote njegovega odpuščanja.«
Iskren boglonaj nadškofu dr. Marjanu Turnšku za spovedovanje.

4. Danes smo dobili Betlehemsko luč. Namen te luči je, da nas še tesneje
poveže s skrivnostjo Kristusovega rojstva. Z navzočnostjo Betlehemske
luči postanejo naši domovi košček Betlehema. V zvonici lahko dobite
sveče z lanterno vred (1,5 eur) in vložne sveče (0,60 eur). Naj vas Betlehemska luč povezuje in utrjuje prijetno družinsko življenje.
5. V soboto zvečer bo sveti večer. Ob 22.30 uri bo po cerkvenih zvočnikih
oznanjala klasična adventna in božična glasba, da je čas, da se zberemo k notranji zbranosti in duhovni pripravi na polnočno mašo. Ob 23.30
bo mešani pevski zbor zapel božično devetdnevnico in nekaj adventnih
pesmi, zato vas prosim, da pridete k polnočni maši že ob 23.30. Po maši
pa vas bo v garaži čakalo kuhano vino.
6. V nedeljo, na praznik Jezusovega rojstva, bomo imeli v tukajšnji cerkvi
popoldan ob 18.00 uri Božični koncert. Prepevali bodo domači pevski
zbori ter gostje Otroški pevski zbor sv. Jerneja, Jan Hren, klavir; Metoda
Kink, orgle, Katja Rupnik, orgle in Nika Rupnik, harmonika.. Vabljeni. Po
koncertu pa ste vabljeni v dvorano na okrepčilo. Naj bodo božični prazniki v poživitev vere in utrditev družinske in župnijske povezanosti med
seboj in z Bogom.
7. V pisarni lahko dobite marijanske koledarje (5,- eur), na zalogi pa sta še
dve družinski pratiki.
8. Nadaljuje se zbiranje lesa za obnovo strehe nad nekdanjim gospodarskim poslopjem na način: »zrno do zrna pogača.«. Iskrena hvala za
smreke iz Dobriške vasi (Antonu Mucu, Amaliji Kuk, Darku Groseku,
Janku Flisu, Tereziji Kožuh in Ivanu Kovaču), iz Dobrove (Jožetu Leskovarju, Antonu Pšeničniku, Milanu Pučniku, Mariji Zorko in Slavku Pučniku) ter iz Zg. Grušovja (Slavku Firerju, Romanu Lubeju in Jožetu Pučniku). Iskren boglonaj pa tudi vsem, ki z veliko požrtvovalnostjo spravljate
les iz našega gozda in sicer: Jožetu Pučniku, Alojzu in Miranu Lubeju.
9. Iskrena hvala Pavlici in Stanku za Betlehemsko luč.
10. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto.

Papež Frančišek: Poklicani smo pustiti se vplesti čustvu radosti,
veselja, tej radosti, temu veselju. Toda kristjanu, ki ni vesel, mu nekaj
manjka in ni kristjan. Gospod prihaja v naše življenje kot osvoboditelj. On nam kaže pot zvestobe, potrpežljivosti in vztrajanja, da bo ob
njegovem povratku naše veselje polno. Božič je blizu. Znamenje
njegovega približevanja – vse štiri prižgane sveče na adventnem
vencu – so zgovorna. Vabijo nas, da sprejmemo Gospoda, ki vedno
prihaja in trka na naša vrata, trka na naše srce, da bi se nam približal.
Vabijo nas, da prepoznamo njegove korake med tistimi brati, ki gredo mimo nas, še posebej najšibkejših in potrebnih bratov in sester.

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Sevec:
petek 17. febr. 2017
Prepuž:
petek, 24. febr. 2017

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
Glej, Devica bo spočela…
4. adventna nedelja
Otroška nedelja

Razpored bralcev Božje Besede
4. adventna nedelja
Otroška nedelja
18.12.2016
Gospodovo rojstvo BOŽIČ
Nedelja žena in mater
25.12.2016
Novo leto
Nedelja mož in fantov
1.1.2017

ŽUPNIJSKI LIST

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

10.00
OTROCI

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Albin Pučnik

10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Žan Pem

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis

Papež Benedikt XVI.: Na današnjo četrto adventno nedeljo sveti
Matej v evangeliju pripoveduje, kako je bilo z Jezusovim rojstvom,
tokrat z vidika sv. Jožefa. Jožef je bil zaročen z Marijo, ki pa je bila
preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha (Mt 1,18). Božji
Sin, da se je izpolnila starodavna prerokba (prim. Iz 7,14), je postal človek v telesu device. Ta skrivnost razodeva Božjo ljubezen,
modrost in moč do človeštva, ki ga je ranil greh. Sveti Jožef je
predstavljen kot pravičen človek, zvest Božji postavi, pripravljen
izpolniti Božjo voljo. Zaradi tega je vstopil v skrivnost učlovečenja,
potem ko se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in mu naznanil: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje
žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina
in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov (Mt
1,20-21).« Potem, ko je opustil misel, da bi Marijo skrivaj odslovil,
jo je vzel k sebi, saj sedaj njegove oči gledajo v njej Božje delo.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

18. 12. 2016 – 25. 12. 2016
Papež Frančišek: Kristjani gledamo na 'velikega' Janeza Krstnika, kot
na zgled ponižnega pričevanja za Jezusa, saj je izničil samega sebe
vse do smrti, da bi pokazal na prihod Božjega Sina.
Bogoslužje Cerkve nam ponuja v razmišljanje lik Janeza Krstnika, ki je v evangeliju predstavljen kot priča. »Njegova poklicanost je
ravno to, da pričuje za Jezusa«, »pokaže na Jezusa«, kot svetilka na
luč: »Svetilka, ki kaže, kje je luč, pričuje za luč. Bil je glas. On sam je
rekel o sebi: 'Jaz sem glas, ki vpije v puščavi'. Bil je glas, ki pa pričuje
za Besedo, kaže na Besedo, Božjo Besedo. On je samo glas. On je bil
spokorni pridigar, ki je krščeval, Krstnik. Pri njem je vse jasno, saj jasno pravi: 'Za menoj pride drugi, ki je močnejši od mene, ki je večji od
mene, kateremu nisem vreden, da bi mu zavezal obutev. On vas bo
krstil s ognjem in Svetim Duhom.«
Janezov zgled je torej »začasen, ki pa kaže na dokončnega« in
ta dokončni je Jezus. »To je njegova veličina, ki jo je pokazal vsakič,
ko so ga ljudstvo in učitelji postave spraševali, če ni morda Mesija. On
je zelo jasno odgovarjal: »Nisem.« To začasno, a gotovo, močno
pričevanje, ta bakla, ki se ne pusti ugasniti vetru posvetnosti, ta glas, ki
se ni pustil utišati moči ošabnosti, je postalo nekdo, ki pokaže drugega
in odpre vrata za drugo pričevanje, tisto Očetovo, o katerem pravi Jezus: ' Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo, Očetovo'. In
Janez Krstnik je odprl vrata za to pričevanje. In zaslišal se je Očetov
glas: 'Ta je moj Sin'. Janez pa je bil tisti, ki je odprl ta vrata. Velik je ta
Janez, vedno se pusti odriniti na stran.«
»Ponižen je, sam sebe da v nič,« je ponovno poudaril papež, »in s tem
pripravlja isto pot, po kateri bo šel potem Jezus, po poti 'izprazniti se
samega sebe'.« In tako bo vse do konca, v »temini celice, v zaporu,
obglavljen zaradi muhavosti plesalke, zavisti prešuštnice in slabosti
pijanca.«
Prav je, da se danes vprašamo: Ali je moje krščansko življenje vedno
odpiralo pot Jezusu? Ali je bilo moje življenje polno te geste, torej
pokazati na Jezusa? Zahvalite se za vsakič, ko ste to storili.

