6. velikonočna nedelja
PRVO SV. OBHAJILO
Otroška nedelja
21. 05. 2017
Ponedeljek 22. 05. 2017
Emil (Milan), mučenec
Torek 23. 05. 2017

Janez Krstnik de Rossi
Sreda 24. 05. 2017
Marija Pomagaj
Četrtek 25. 05. 2017
Gospodov vnebohod
Petek 26. 05. 2017
Filip Neri, duhovnik
Sobota 27. 05. 2017
Alojzij Grozdè, mučenec

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Srečka Kresnika (obl.)
Ob 07.00 za + Terezijo Zorko (1415)
Ob 19.00 za + Jožefo (obl.), Albina in Metoda
Pučnika
Ob 19.00 za + Alojzijo Lubej (1246)
Ob 19.00 za + Ignaca (obl.) in Rozalijo Hren
ter + stare starše
Ob 19.00 za +Avguštino Ugeršek (1377)
Ob 07.00 za + Leopolda Juharta in starše
Ob 11.00 Krst Anžeta Flisa
Ob 16.30 za srečen zakon Nataše Prosenak in
Simona Kozikarja
Krst Hane Kozikar

7. velikonočna nedelja
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Spomin priključitve naše
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Brglez
cerkve k baziliki S.M.
(Golenačeve) ter + Franca Klajžarja
Maggiore v Rimu
Ob 10.00 uri za + Marijo (Miro) Pučnik
Nedelja žena in mater
(1290)
28. 05. 2017
1. Danes je praznik prvega svetega obhajila. K prvemu svetemu obhajilu je
pristopilo 6 otrok: Kristina Kropf, Lucija Lipuš, Nina Pučnik, Rožle
Mlakar, Laris Lipuš in Simon Mlakar. Iskrene čestitke, hkrati pa tudi
iskrena hvala s. Hermini Nemšak za pripravo na ta dogodek!
2. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali sedmo obletnico priključitve naše
cerkve v duhovno zvezo Marijinih svetišč, povezanih s papeško Liberijansko baziliko Marije Velike ali Marije Snežne (Santa Maria Maggiore) v
Rimu. Z nami bo g. Jure Sojč iz Maribora. Prosimo za malo peciva,
kakšna bunka ali klobasa tudi ne bo odveč, kozarček rujnega pa bomo
našli v naši kleti. Lepo vabljeni!
3. Smo v mesecu šmarnic. Letos beremo čudovito pripoved prikazanja
Marije na Skalnici oz. na Sveti Gori. Gre za zelo lepe in vzgojno poučne
zgodbe. Žal ni otrok iz višjih razredov. So šmarnice in maša samo za
majhne otroke? Starši, zakaj jih ne nagovorite in pošljete k šmarnicam?
Če sami ne utegnete, ali smejo tudi otroci opustiti duhovno vzgojo in rast
v krščanskih vrednotah?

4. Zakrament sv. zakona želita prejeti: nevesta Nataša Prosenak, rkt.,
samska, iz Tepanja in ženin Simon Kozikar, rkt., samski, iz Vitanja.
Iskrene čestitke!
5. Župnijsko romanje v Prevalje bo v soboto, 10. junija. Na razpolagu je še
samo še 15 sedežev. Cena romanja znaša 18 eur.
6. Iskrena hvala Janezu in Branki Pučnik ter Moniki Sitar za pomoč pri
sajenju rož, Damjanu Tomažiču za urejanje okolice, Martinu Juhartu za
košnjo v vinogradu, Daniju Lubeju za škropljenje vinograda Tonetu
Leskovarju in Alojzu Juhartu za odstranitev fosnov v prostoru za sekance ter Branki in Janezu Pučniku za rože in ureditev grobov duhovnikov in
gospodinj. Iskren boglonaj!
7. Iskrena hvala Mariji Polegek in faranom Prelog za 410,- eur za rože,
Viktorju Vivodu in Alojzu Juhartu ter faranom Vrhol za 945,- eur, Alojzu
Pučniku in faranom Dobrove za 345,- eur ter Bernardi Muc in faranom
Dobriške vasi za 170,- eur za rože. Iskren boglonaj!
8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Pojte nebesa, zemlja zapoj,
v duši presrečni Jezus je moj.
Z mano molite angeli vsi,
On, ki ga ljubim v meni živi.

Jezus posveti moje telo,
tempelj izvoljen zate naj bo.
Angelsko svete daj mi želje,
On, ki ga ljubim v meni živi.

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prepuž:
Vinarje:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova:
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:
Sp. Grušovje:

petek, 26. maja 2017
petek 2. junija 2017
petek 9. junij 2017
petek 16. junij 2017
petek 23. junij 2017
petek, 30. junij 2017
petek 7. julij 2017
petek, 14. julija 2017
petek, 21. julija 2017
petek, 28. julija 2017

Razpored bralcev Božje Besede
6. velikonočna nedelja
Otroška nedelja
21.05.2017
7. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
28.05.2017
BINKOŠTI
Nedelja žena in mater
04.06.2017

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

10.00
Starši prvoobhajancev
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Samo Pučnik
10.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar

Svetnik tedna – blaženi Alojzij Grozdè, mučenec
Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah, župnija
Tržišče. Ker je bil nezakonski otrok, je bil v svojem otroštvu pogosto
zapostavljen, saj ni smel živeti skupaj s svojo materjo, temveč je odraščal pri svojem starem očetu in teti Ivanki. Kljub tej zgodnji zaznamovanosti se je razvil v bistrega fanta in odličnega učenca. Zato je bil
sprejet na klasično gimnazijo v Ljubljani. Tam je bival v Marijanišču in
kmalu vstopil v Marijino kongregacijo ter postal aktiven član Katoliške
akcije. Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv dijak, nadarjen
pesnik, predvsem pa je bil daleč naokoli poznan
zaradi svojega doslednega in vzornega krščanskega življenja. Prežet s Kristusovim duhom in s
pobožnostjo do Božje Matere Marije je v vsakodnevnih opravilih dokazoval, kako je mogoče živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju. Sicer tudi
Lojzetu pot do svetosti ni bila mehko postlana. V
mladostnih bojih s svojim značajem je tudi on
potreboval veliko moči, ki jo je prejemal pri vsakodnevnem obhajilu in v vztrajni molitvi in priprošnji Mariji. V predvojnem in vojnem času so se
politične razmere na slovenskem vztrajno zaostrovale. Z ene strani so
prebivalstvo stiskali okupatorji, z druge strani pa se je med Slovenci
čutila vedno večja napetost med dotedanjimi družbenopolitičnimi avtoritetami in komunistično usmerjenim taborom. Kot mlad razgledan človek in buden kristjan je tudi Grozde spremljal razmere v domovini in z
žalostjo v srcu opazoval nekatera dejanja neupravičenega nasilja nad
brati Slovenci. Vendar Lojze Grozde se je zaradi svojega globoke verskega prepričanja odločil, da se na kruto nasilje ne bo odzval z novim
nasiljem, temveč z globoko molitvijo in žrtvijo. Ko se je v božičnih počitnicah leta 1942 odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, da bi v krogu družine obhajal božične praznike, so ga na Mirni na novo leto 1943
zajeli partizani. Pod krivo obtožbo so ga mučili in ubili. Lojze Grozde je
tudi v tem trpljenju do konca ostal zvest temeljnim krščanskim idealom
– odpuščanju in ljubezni do bližnjega (celo sovražnika). V tej ljubezni
do Kristusa in Cerkve je komaj dvajsetleten daroval svoje življenje.
Njegovo mučeno truplo so kasneje, v februarju, našli otroci, ko so nabirali prve zvončke v gozdu pod mirnskim gradom. Pokopali so ga na
pokopališču v Šentrupertu. Že takoj po smrti so se mu ljudje v molitvi
priporočali kot mučencu za vero.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
6. velikonočna nedelja
PRVO SVETO OBHAJILO
21. 05. 2017 – 28. 05. 2017

Papež Frančišek o Mariji:
Marija je na svoji poti kot mati prehodila več kot samo eno noč. Ni bilo
preprosto odgovoriti z »da« na angelovo povabilo. Pa vendar, v cvetu
svoje mladosti je odgovorila s pogumom, čeprav ni ničesar vedela o
usodi, ki jo čaka. »Marija se nam v tistem trenutku zdi kot ena od mnogih mater našega sveta, ki so pogumne do skrajnosti, kadar v svoje
telo sprejmejo zgodovino novega človeka, ki se rojeva.« Tisti »da« je
prvi korak na »dolgem seznamu pokorščin«, ki bodo spremljale njeno
pot kot matere. Marija se v evangelijih kaže kot »molčeča žena, ki pogosto ne razume vsega, kar se dogaja okoli nje, a ki vsako besedo in
vsak dogodek premišljuje v svojem srcu«.
Marija ni žena, ki izgubi pogum pred življenjskimi negotovostmi, ampak
je žena, ki posluša, ki sprejema življenje takšno, kot nam je dano, s
svojimi srečnimi dnevi, a tudi s svojimi tragedijami, ki jih nikoli ne bi
hoteli srečati. Vse do največje Marijine noči, ko je njen Sin pribit na les
križa.
»In v tistem trenutku pod križem nihče med nami ne more reči, katero
trpljenje je bilo krutejše: trpljenje nedolžnega človeka, ki umre na
razpelu križa, ali agonija matere, ki spremlja zadnje življenjske trenutke
svojega sina.« Evangeliji so jedrnati in izredno diskretni. Navzočnost
Matere zabeležijo s preprostim glagolom: »je stala«. Ničesar ne povejo
o njenem odzivu, niti z eno potezo ne opišejo njene bolečine.
Marija »je stala«, kar pomeni, da je bila tam. In tako ponovno vidimo
mlado ženo iz Nazareta, ki so ji skozi leta že osiveli lasje, še vedno se
oprijema Boga, ki ga je treba samo objeti, in življenja, ki je prispelo do
praga najtrdnejše teme. »Marija je tam, zvesto navzoča, vsakokrat, ko
je treba držati prižgano svečo na mračnem in meglenem kraju. Niti ona
ne pozna usode o vstajenju, ki jo je njen Sin odpiral za vse nas. Tam je
zaradi zvestobe načrtu Boga, ki se mu je prvi dan svoje poklicanosti
izrekla kot dekla, a tudi zaradi svojega instinkta matere, ki preprosto
trpi vsakokrat, ko je kje sin, ki preživlja trpljenje.« To so trpljenja mater,
močnih žensk, ki prenašajo trpljenje svojih otrok.

