8. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26. 02. 2017
Ponedeljek 27. 02. 2017
Baldomir, spokornik
Torek 28. 02. 2017

Roman, opat
Sreda 01. 03. 2017

Pepelnica
Strogi post
Četrtek 02. 03. 2017
Neža (Agnes) Praška
Petek 03. 03. 2017
Kunigunda, kraljica

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Franca (obl.) in Marijo
Flis (Erjavčevi)
Ob 07.00 za + Antona Leskovarja (obl.) in
Marijo
Ob 18.00 za + Alojzijo Lubej (1244)
Ob 7.00 za +Albina in Vido Brglez ter rodbino
Ob 18.00 za + Marijo Pučnik (1286)
Ob 15.00 pogrebna za + Bronislavo Pliberšek
Ob 18.00 za + Ivanko Kolter
Ob 18.00 za + Alojzijo Brdnik (1272)

Ob 07.00 za + Gabrijelo Polegek in vse + iz
družin Polegek-Gričnik
Ob 14.00 pogrebna za + Stanislava Bučar-ja
Ob 7.00 uri za žive in + farane
1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri za + Janeza (obl.) in Frančiš05. 03. 2017
ko Pučnik (Štrank)
1. Preteklo nedeljo je bilo srečanje z otroki za Slomškovo bralno priznanje.
Udeležilo se je 5 otrok. Iskrena hvala katehistinji Tini Sojar Voglar. Včeraj pa smo imeli Mavrični dan za otroke. Bila sta samo dva. Iskrena
hvala Žanu Pemu za požrtvovalno delo in da ni obupal, ko je videl, da
sta samo dva otroka.
2. V petek smo imeli mašo za ozdravitev žpk. Ivana Krajnca. Žal nas je bilo
pri maši le 17. Vsem, ki ste prišli k maši in molitvam iskren boglonaj.
Priznam, da me je tako majhna udeležba pri sveti maši za bolnega brata
zelo prizadela. Vsi si želimo, da bi imela vsaka župnija svojega duhovnika, vprašanje pa je, ali smo pripravljeni za to kaj storiti.
3. V prihodnjem tednu bo namesto verouka v sredo zvečer srečanje otrok z
nadškofom dr. Marjanom Turnškom. Otroci od 1. do 5. razreda pridite
kar k večerni maši ob 18.00 uri, otroci od 6. do 9. razreda pa se dobite
že ob 17.40 s katehetom, nato pa boste pri maši. Prosim vas, da se
zares vsi udeležite tega srečanja in maše. Smo namreč v letu pogostejšega obiskovanja delavniških maš. V sredo pa je tudi začetek postnega
časa, ko bomo deležni posebnega obreda pepeljenja in se spomnili
minljivosti našega življenja in prepotrebne večje osredinjenosti na Boga.
4. Iskrena hvala drvarjem za spravljanje hlodov iz gozda: Alojzu in Zvonku
Lubeju, Iveku Frešerju in Jožetu Kovšetu; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Sobota 04. 03. 2017
Kazimir, poljski kraljevič

VABILO KARITASA ZA POSTNI ČAS
Postni čas nas vsako leto znova vabi, da bi 40 dni živeli preprosto in
solidarno, se odpovedovali nepotrebnim stvarem in tudi čas namenili
nekomu, ki mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti.
Osebna odpoved (hrani, alkoholni pijači, cigareti, TV, …), molitev ter
dobra dela naj bodo temelj našega letošnjega posta.
V tem času nas tudi letos Karitas spodbuja k solidarnosti. Najprej s
tistimi, ki trpijo zaradi posledic prekomernega uživanja alkohola s postno spodbudo '40 dni brez alkohola' ali vsaj manj alkohola!
Sledi 'petkov postni dar' z vabilom, da bi vsak petek v postnem času
preživeli skromno, se odpovedali raznim dobrotam ter privarčevano
namenili za sočloveka v stiski – saj s 5 € lahko vsak petek v Ljudski
kuhinji Betlehem omogočimo kosilo človeku v stiski (pošlji DAR5 na
1919). Ne smemo pa pozabiti tudi na stiske zunaj naših meja zato vabilo k akciji 'Ne pozabimo' – pomoč JV Evropi.
Pomagajmo nositi Jezusov križ in križe ljudi, ki so v stiski ter zavestno
podprimo vsaj eno izmed naštetih vabil k solidarnosti. Tako bomo
okrepili naš odnos z Bogom in do soljudi ter radostno stopili v velikonočno jutro.
Umrli v preteklem tednu
24.2.- Bronislava (Slava) Pliberšek
25.2.- Stanislav (Slavko) Bučar (st.)

V Gospodu bomo vstali,
in se z vami vnovič radovali.

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Vinarje:
petek, 3. marec 2017
Prihova:
petek, 10. marec 2017
Raskovec:
petek, 17. marec 2017
Dobrova:
petek 24. marec 2017
Dobriška vas: petek 31. marec 2017
Pobrež:
sobota 8. april 2017
Novo Tepanje: petek 14. april 2017
Zg. Grušovje: petek, 21. april 2017
Sp. Grušovje: petek 28. april 2017
Preloge:
petek, 5. maja 2017

Razpored bralcev Božje Besede
8. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.02.2017
1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
05.03.2017

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

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Petra Jug
10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Karmen Pučnik

2. postna nedelja
Dekliška nedelja
12.03.2017

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Jože Pliberšek

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Polona Mlakar

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
8. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
PEPELNICA

Molitev v duhu današnjega evangelija: Kakor ptice pod nebom
O Gospod, rekel si nam, da bo naš nebeški Oče skrbel za nas, tako
kakor skrbi za lilije na polju in ptice pod nebom. Ti, ki nisi imel prostora,
kamor bi mogel položiti svojo utrujeno glavo, bodi naš učitelj. Uči nas
zaupati v Božjo previdnost, in pomagaj nam premagati grabežljivost…
Daj nam moč, da se ti popolnoma izročimo, da bomo lahko orodje za
izpolnjevanje tvoje volje.
Blagoslovi uporabo denarja v svetu, da bomo lahko nasičevali lačne,
oblačili nage, dajali zatočišče ubogim in oskrbovali bolnike. In, Gospod,
daj nam svojega Svetega Duha, da bomo po veri, ki nam jo daješ, jasno spoznali, da vsi pred teboj veljamo več kot vsaka lepa lilija ali vsak
pojoč škrjanec v zraku.
Sv. mati Terezija

Pepelnična sreda, ki dobi svoje ime od obreda pepeljenja na glavo
vernikov, se nam ponuja kot prenovljeno vabilo vsej krščanski skupnosti, ki naj vstopi v držo pokore in spreobrnenja. Pepel je že sam po sebi
simbol uničenja - smrti, ki jo povzroča greh, vendar je hkrati tudi vabilo
k spreobrnjenju.
Pepeljenje nas želi spomniti, da je vse minljivo, da ima vse zemeljsko
svoj končni cilj drugje, v poslednjem domu, v Bogu. Kristus nas po
smrti in prahu povzema v svojo smrt, ki nosi v sebi življenje. Naša pot
torej vodi skozi smrt k cilju, ki je življenje v Bogu in z Bogom.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

26. 02. 2017 – 05. 03. 2017
Papež Frančišek: Družba je utemeljena na pravičnosti le, če so
priznane pravice najšibkejših
Kakovost življenja se v družbi meri predvsem preko zmožnosti vključevanja najšibkejših in pomoči potrebnih, upoštevajoč predvsem njihovo dostojanstvo. Poudaril je, da se zrelost doseže takrat, ko tovrstna
vključitev ni nekaj izrednega, ampak normalnega. Družba more reči, da
je utemeljena na pravicah in pravičnosti le, če so priznane pravice
najšibkejših.
Da bi t.i. 'poraženci življenja'
občutili nežnost Boga,
ljubečega Očeta
»Spodbujam vas, da nadaljujete
po poti, ki vidi v prvi vrsti osebno
in neposredno delovanje samih
oseb s posebnimi potrebami.
Pred ekonomskimi problemi in
negativnimi posledicami globalizacije pomagajte preizkušanim, da se ne bi čutili izključeni ali odrinjeni
na rob, ampak bi, nasprotno, hodili v prvi vrsti, prinašajoč pričevanje
osebne izkušnje. Gre za pospeševanje dostojanstva in spoštovanja
vsakega posameznika; da bi t.i. 'poraženci življenja' občutili nežnost
Boga, ljubečega Očeta.«
Od oseb s posebnimi potrebami se moremo veliko naučiti
»Želim se vam zahvaliti še za pričevanje, ki ga dajete družbi, da bi ji
pomagali vedno bolj odkrivati dostojanstvo vseh, začenši z zadnjimi, s
tistimi, ki so najbolj prikrajšani. S tem, ko sprejmete vse te 'male', ki so
zaznamovani z duševnimi, fizičnimi motnjami ali z dušnimi ranami, v
njih prepoznate posebne priče Božje nežnosti. Od njih, ki imajo privilegiran prostor tudi v Cerkvi, se imamo veliko za naučiti. Njihovo sodelovanje v cerkveni skupnosti odpira pot preprostim in bratskim odnosom,
njihova sinovska in spontana molitev pa nas vse vabi, naj se obrnemo
na našega nebeškega Očeta.«

