1. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
Frančišek Ksaver
03. 12. 2017
Ponedeljek 04. 12. 2017
Barbara, mučenka
Torek 05. 12. 2017

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + starše Ratej-Kropf in
sorodnike
Ob 07.00 za + Antonijo Pliberšek in
rodbino

Saba (Sava), opat
Sreda 06.12.17

Nikolaj (Miklavž), škof
Četrtek 07.12.2017
Ambrozij, škof

Ob 18.00 v čast Prihovški Božji Materi
za zdravje
Ob 18.00 za + Franca Kropfa

Petek 08. 12. 2017
Ob 7.00 za +Terezijo Zorko
Brezmadežno spočetje
Ob 18.00 za + Miro Pučnik in mamo
Device Marije
Marijo Flis
Sobota 09. 12. 2017
Ob 07.00 za + Alojza Rebernaka (obl.)
Peter Fourier
Ob 8.00 za + Marijo Pliberšek (8. dan)
2. adventna nedelja
Dekliška nedelja
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Loretska Božja Mati
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek
10. 12. 2017
1. Danes začenjamo novo cerkveno leto in s tem adventni čas. Znamenje
tega časa je adventni venec, ki nas vabi k spokornosti (vijolična barva),
poglobljeni veri (zelena barva) in k luči Kristusa (sveče). V zvonici lahko
dobite adventne venčke, v učilnici pa karte za »miklavževanje,« ki bo v
soboto ob 16.00 uri.
2. (Po deseti maši) Vabljeni v dvorano Župnijskega doma Marijinega
varstva na »božično-novoletni bazar«, ki so nam ga pripravili učenci in
učitelji osnovne šole in vrtca Prihova. Pripravili so nam različne izdelke,
s katerimi nam bodo polepšali praznike. V dvorani je kar toplo, ob tem
pa se boste lahko ogreli tudi s kuhanim vinom in rogljički. Zato ste prav
vsi vabljeni sedaj v zgornjo dvorano.
3. V petek bo slovesni praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Prav
po tem prazniku je dobil ves december marijanski značaj, tako, da je ob
maju in oktobru tudi december Marijin mesec, mesec molitve Mariji v
čast. Osrednja misel adventnega časa je izražena v spevu, ki pravi:
»Rorate, caeli de super« oziroma »Rosite ga, nebesa, od zgoraj, in
oblaki, dežite pravičnost!« Gre za spev, ki so ga prepevali že v času
sv. Gregorja Velikega († 604) in ga pojemo še danes. Spev je vzet iz Iz
45,8 in razodeva hrepenenje po Gospodu. Oblak je prispodoba Božje
navzočnosti in njegove milosti. Pravičnost pa se nanaša na Kristusa.

4. Prihodnjo nedeljo, 10.12. ob 16.00 uri bo dekanijsko adventno srečanje
mladih v Slovenskih Konjicah, ki ga bo vodil g. Mitja Franc. Vabljeni!
5. Iskrena hvala Zdravku Lažeti za gramoz in prevoz gramoza; hvala za
čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
6. Pred nami je god sv. Miklavža, ki je znan po tem, da deli svojo dobroto
na različne načine. Naj vam ne bo odveč, če vas nagovorim s prošnjo za
kakšen dar, saj se je nabralo veliko računov (okrog 13.000,-), ki čakajo,
da jih poravnamo. Hvala za razumevanje!
7. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar (2 evra).
Sv. Atanazij pravi, da če bi »poznali prihodnost, bi
bili nenehoma v skušnjavi, da opustimo vsako
odgovornost in prizadevanje za družbo.« Sv. Irenej
Lyonski pa k temu dodaja: »To, da nam ni bilo vse
razkrito, nas spodbuja k ponižnosti.«
Papež Frančišek mladim: »Pogovarjajte se s
svojimi starši in starimi starši. Ne preživljajte vseh
dni pred telefoni, ne meneč se za svet okoli vas!«
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
petek, 7. december 2017
Raskovec: petek, 15. december 2017
Dobrova :
petek 22.december 2017
Dobriška vas: petek 29.december 2017
Pobrež:
petek 5. januarja 2018
Novo Tepanje: petek 12. januarja 2018
Zg. Grušovje: petek, 19. januar 2018
Sp. Grušovje:
petek 26. januar 2018
Preloge:

sobota, 3. februar 2018

Razpored bralcev Božje Besede
1. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
03.12.2017
2. adventna nedelja
Dekliška nedelja
10.12.2017
3. adventna nedelja
Otroška nedelja
17.12.2017

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Samo Pučnik
10.00
OTROCI

Molitev za vsak dan v adventnem času:
Pridi, Gospod, v naš raztrgani, brezupni svet.
Pridi v bedo lačnih in izkoriščanih.
Pridi v praznoto sitih in obupanih.
Pridi v uboštvo in suhoto naših src.
Pridi v ozkost in temo naših misli.
Odpri naše oči, ušesa in srca Zate.
Odvzemi mrak našega duha, da spoznamo tvojo luč.
Preustvari nas, da se bo začelo tvoje kraljestvo miru. Amen.
SVETNIK TEDNA – Brezmadežno spočetje Device Marije
Vsebino današnjega slovesnega praznika razlaga mašni hvalospev, v
katerem Cerkev poje Bogu zahvalo s temi besedami: »Devico Marijo si
obvaroval vsakega madeža izvirnega greha in obdaril s polnostjo svoje
milosti. Tako si pripravil vredno mater svojemu Sinu ter v njej naznačil
začetek Cerkve, njegove svete in brezmadežne neveste.« Resnica o
Marijinem brezmadežnem spočetju – o tem, da je bila od prvega
trenutka svojega zemeljskega bivanja (to je od spočetja) obvarovana
slehernega madeža izvirnega greha – je božje ljudstvo v Cerkvi
priznavalo od vsega začetka, izoblikovala pa se je postopoma. Papež
Pij IX. je povzel to stoletno vero, ko je 8. decembra 1854 razglasil
versko resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju. To besedilo se
glasi: »Da je bila blažena Devica Marija v prvem
trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega
madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni
milosti in predpravici, ki jo je podelil vsemogočni
Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa,
odrešenika človeškega rodu – to je od Boga
razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki trdno in
stanovitno
verovati.«
Glede
Marijinega
brezmadežnega spočetja sta bili v krščanstvu
vedno živi dve misli, ki družita v sebi to versko resnico: misel o
najpopolnejši svetosti Jezusove deviške Matere in misel o novi, boljši
Evi, ki je sveta in brezmadežna, kakršna je bila Eva pred izvirnim
grehom. Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja se v vesoljni
Cerkvi obhaja od leta 1708, ko ga je zaukazal papež Klemen XI.
Datum je bil določen z ozirom na 8. september, ko obhajamo spomin
rojstva Device Marije – med obema praznikoma je devet mesecev.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
1. adventna nedelja

Pridi, Gospod, v naš raztrgani svet.
03. 12. 2017 – 10. 12. 2017
Papež Frančišek: Na revnih je vtisnjeno Jezusovo obličje
Kako lahko ugajamo Bogu? Ko hočemo ugoditi ljubljeni osebi in ji na
primer podariti darilo, je naprej potrebno poznati, kaj ji bolj ugaja in se
tako izognemo temu, da bo darilo bolj všeč tistemu, ki ga podarja, kot
tistemu, ki ga prejema. Ko želimo kaj ponuditi Gospodu, najdemo tisto,
kar mu je všeč v evangeliju. Jezus pravi: „Kar koli ste storili enemu od
teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili“ (Mt 25,40). Ti najmanjši
bratje, ki jih ima najraje, so lačni in bolni, tujec in zapornik, revež in
zapuščeni, trpeči brez pomoči in pomoči potreben škartiranec. Na
njihovih obličjih si lahko predstavljamo vtisnjeno njegovo obličje, na
njihovih ustnicah, čeprav zaprtih zaradi bolečine, njegove besede: „To
je moje telo“ (Mt 26,26). V revežu Jezus trka na naše srce in v žejnem
si želi naše ljubezni. Ko premagamo ravnodušnost in se v Jezusovem
imenu trošimo za svoje najmanjše brate, smo dobri in zvesti prijatelji, s
katerimi se on rad druži. Takega Bog zelo
ceni.
Reveži so naš potni list za raj
V revežih se razodeva Jezusova navzočnost.
V njih, v njihovi slabosti, je zveličavna moč.
In če v očeh sveta veljajo malo, so vendarle
oni, ki nam odprejo pot v nebo, so naš 'potni
list' za raj. Za nas pa je evangeljska dolžnost
poskrbeti za njih, saj so naše resnično
bogastvo. To pa storimo, ne samo da jim
damo kruha, ampak, da z njimi lomimo tudi kruh Besede, saj so zanj
najbolj naravni naslovniki. Imeti rad reveža pomeni, boriti se proti vsaki
tako materialni kot duhovni revščini.
***********

Danes se lahko vprašamo: „Kaj zame resnično velja v življenju? V kaj
resnično vlagam?“ V minljivo bogastvo, ki ga svet nikoli nima zadosti,
ali v Božje bogastvo, ki daje večno življenje? Pred nami je namreč ta
izbira, živeti za imetje na zemlji, ali dajati in si prislužiti nebo.

