13. nedelja med letom
Ptujskogorska Mati Božja
Nedelj mož in fantov
02. 07. 2017
Ponedeljek 03. 07. 2017
Tomaž, apostol
Torek 04. 07. 2017

Urh, škof
Sreda 05. 07. 2017
Ciril in Metod
Četrtek 06. 07. 2017
Marija Goretti, devica
Petek 07. 07. 2017
Vilibald, škof

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Ljudmilo Goričan,
Jožefa, Matildo in Franca Turka
(obl.)

Krst med mašo: Evan Samec in Metod Pučnik

Ob 7.00 za +Vido (obl.) in Albina Brgleza
Ob 19.00 za +Julijano (obl.), Ivana in Stanka Mlakarja
Ob 19.00 za + Marijo in Antona Zajka
Ob 19.00 za + Terezijo Mlakar (obl.)

Ob 7.00 za + Antona Zajka
Obisk bolnikov
Ob 07.00 za + Franca Pliberška, Rozalijo
Sobota 08. 07. 2017
in Jožeta Hribernika (obl.)
Kilijan, škof
Ob 11.00 za + Katico Flajs (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in + farane
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
Ob 10.00 uri za + Antona (obl.) in star09. 07. 2017
še Leskovar
1. Iskrena hvala nadškofu dr. Marjanu Turnšku, da je zaradi moje odsotnosti prevzel svete maše.
2. Iskrena hvala za pomoč pri raznovrstnih delih v vinogradu: Alojzu
Lubeju, Martinu Juhartu, Darji Lubej, Janezu in Branki Pučnik, Dušanu
Podrgajsu, Petru Tonkoviču, Viktorju Vivodu, Kristini Strnad in Marti
Pristovnik. Iskren boglonaj.
3. Iskrena hvala Slavku in Mariji Mlakar za restavriranje in vgraditev vitraža
z Marijinim monogramom, ki ga bomo blagoslovili na praznik Marijinega
Vnebovzetja. Hvala Alfonzu Zajku, ki je napravil nove železne okenske
okvirje, Dragu Skerbišu za gradbeni oder, Martinu Juhartu, Samu Pučniku, Damjanu Tomažiču, Jerneju Hojniku ter Marku Skerbišu za postavitev in odstranitev cevnega odra, Janku in Marjanu Juhartu pa za pleskanje ob vitražu. Iskren boglonaj!
4. Kot vidite, vedno nekaj delamo, obenem pa imamo najrazličnejše druge
delavce. Zato naj vam ne bo preveč, če vas prosim, da po svojih močeh,
primaknete kakšen evro za poplačilo računov. Hvala za razumevanje!
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Prijavnice za oratorij lahko oddate danes in prihodnjo nedeljo po Sveti
maši v veroučni učilnici.

Papež Frančišek: »Vsi mi smo ranljivi, krhki, slabotni in potrebujemo
ozdravitev. Sv. Pavel pravi takole: smo trpinčeni, smo utesnjeni, smo
tepeni kot izraz naše slabotnosti. To je naša ranljivost. In ena od najtežjih stvari v življenju je priznati lastno ranljivost. Včasih hočemo to
ranljivost prikriti, da se ne bi videla. Ali pa jo zamaskirati, da se ne bi
videla. Skrivanje je vedno sramotno. To so hinavščine.«
Poleg hinavščine do drugih pa po papeževih besedah obstaja tudi hinavščina do samega sebe: ko verjamemo, da smo nekaj drugega, in mislimo, da ne potrebujemo ozdravljenja in podpore. Skratka, ko rečemo:
'Jaz nisem narejen iz gline, jaz imam svoj zaklad.' »To je hoja, je pot
proti nečimrnosti, nadutosti, avtoreferencialnosti tistih, ki se ne čutijo kot
glina. Odrešenje in polnost iščejo v sebi. A Božja moč je tista, ki nas
rešuje,« ponovno izpostavi Frančišek. »Pavel prizna ranljivost: 'Stiskajo
nas, vendar nismo utesnjeni.' Nismo utesnjeni, ker nas rešuje moč
Boga. 'V negotovosti smo, pa ne obupujemo.' Nekaj Božjega je, kar nam
daje upanje. 'Preganjajo nas, vendar nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, vendar nismo uničeni.'«
»Vedno obstaja ta odnos med glino in močjo, med glino in zakladom,« je
pripomnil sveti oče. »Mi imamo zaklad v glinenih posodah. A skušnjava
je vedno ista: prikriti, zatajiti, ne verjeti, da smo glina. To je ta hinavščina
v odnosu do nas samih.«
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Pobrež:
petek 7. julij 2017
Novo Tepanje: petek, 14. julija 2017
Zg. Grušovje: petek, 21. julija 2017
Sp. Grušovje: petek, 28. julija 2017
Preloge:
petek, 4. avgusta 2017
Vrhole:
petek 11. avgusta 2017
Sevec:
petek 18. avgust 2017
Prepuž:
petek 25. avgust 2017
Vinarje:
petek 1. september 2017
Prihova: petek, 7. september 2017

Razpored bralcev Božje Besede
13. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02.07.2017
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09.07.2017
15. nedelja med letom
Otroška nedelja
16.07.2017

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI

SVETA MARIJA GORETI, devica in mučenka
Marija Goretti je umrla dvanajstletna, ko je branila svojo dekliško čast. Cerkev jo
je razglasila za mučenko čistosti in jo mladim postavila za vzornico. Bistvo njenega svetništva povzema naslov Hünermannovega romana, ki se glasi Lilija nad
močvirjem. Marija Goretti je zadnja leta svojega kratkega življenja preživela na
Pontinskem močvirju južno od Rima, kamor se je njena družina priselila iz kraja
Corinaldo pri Anconi, kjer je Marija zagledala luč sveta 16. oktobra 1890. Tam so
Gorettijevi imeli majhno posestvo, ki pa ni rodilo dovolj kruha za šest otrok. Leta
1899 so se preselili v okolico mesta Nettuno, kjer je oče vzel v zakup precej
zemlje. Skupaj z vdovcem Serenellijem in njegovim sinom Aleksandrom so stanovali v isti hiši in mati Assunta Goretti je gospodinjila za obe družini. Že po enem letu je poglavarja Gorettijeve družine pobrala močvirska mrzlica in mati
Assunta je morala namesto njega garati na polju, gospodinjska
opravila pa je prevzela desetletna hči Marija, njuna prvorojenka. To srčno dobro dekletce je v trdih življenjskih okoliščinah
zgodaj dozorelo. Sosedje so govorili, da je 'angelski otrok' in so
jo drugim postavljali za zgled. Oče Serenelli se je vdajal pijači,
njegov sin Aleksander pa je bil mladostnik, ki ni znal
obvladovati svojih nagonov. Ko je dan za dnem opazoval ljubko
malo gospodinjo Marijo Goretti, se je vnemalo njegovo
poželenje. Sredi leta 1902 jo je dvakrat skušal pripraviti do
tega, da se mu vda, Marija pa ga je odločno zavrnila: »Raje se
dam ubiti, kot da bi storila kaj takega!« Moč je črpala iz svetega obhajila, ki ga je
prejela tudi dva dni pred svojo smrtjo. Usodnega 5. julija 1902 je Aleksander
opoldne prišel domov in našel Marijo samo. Odvlekel jo je v spalnico. Ker se mu
je upirala, jo je večkrat zabodel z nožem. Sosedje so slišali Marijine krike in so
napadalca pregnali. Ranjeno deklico so peljali v bolnišnico v Nettuno, kjer je naslednji dan umrla. Še v nezavesti je ponavljala: »Nikar, Aleksander! To je greh.
Prišel boš v pekel« Serenellija so obsodili na trideset let ječe. Marija Goretti, njegova nedolžna žrtev, ki jo je on imenoval 'moj angel varuh', mu je izprosila milost
iskrenega kesanja. Od leta 1939 je živel kot tretjerednik v kapucinskem samostanu v Macerati, kjer je 6. maja 1970 umrl. V pismu, ki ga je zapustil, je zapisal: »Ko
se oziram nazaj, moram priznati, da sem v mladosti ubral napačno pot, pot zla, ki
me je pripeljala v nesrečo. Tako sem potem zagrešil tisti zločin. Še vedno mi v
ušesih odmevajo besede odpuščanja.« Assunta Goretti je 24. junija 1950 doživela
nesluteno srečo: bila je med polmilijonsko množico na Trgu svetega Petra v Rimu, ko je papež Pij XII. njeno hčerko Marijo razglasil za svetnico. Ob njej je bil
tudi Aleksander Serenelli, ki je mater Assunto prosil odpuščanja. »V življenju
skromne deklice,« je v svojem nagovoru ob tej slovesnosti dejal papež, »ki smo jo
obdali z najvišjo častjo, moremo videti zgled, ki ni vreden samo nebes, ampak ga
mora občudovati in častiti tudi naš čas. Družinski očetje in matere lahko
spoznajo, kako naj vzgajajo otroke, ki jim jih je dal Bog, v svetosti in junaštvu in
izpolnjevanju tega, kar zahteva katoliška vera.«
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
13. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02. 07. 2017 – 09. 07. 2017
Papež Frančišek:
Da bi poznali prihodnost, ne potrebujemo horoskopov. Pravi kristjan ni
nekdo, ki se nekam namesti in nepremično ostane tam, ampak je tisti,
ki zaupa Bogu in se pusti voditi po poti, ki je odprta za Gospodova
presenečenja.
Gospod je Abrahama spodbudil, da je odšel iz svoje dežele, svoje
domovine in hiše svojega očeta. Biti kristjani vedno prinaša s seboj to
razsežnost odreke, ki svojo polnost najde v Jezusovi odreki na križu.
Da bi naredili prvi korak, vedno obstaja nek »pojdi« in »zapusti«: »Zapusti in pojdi iz svoje dežele, svojega sorodstva, hiše svojega očeta.«
Abraham je bil pokoren iz vere. Odšel je naproti deželi, ki naj bi jo prejel v dediščino, ne da bi poznal natančen cilj. Tudi kristjan ne ve, kam
gre. A gre in se pusti voditi. Odreka je prva razsežnost našega
krščanskega življenja. Smo moški in ženske, ki hodijo naproti obljubi, naproti srečanju. In to je druga razsežnost našega življenja.
»Pot se prične zjutraj vsak dan; pot izročitve
Gospodu, pot, ki je odprta za Gospodova
presenečenja, pogosto nelepa, pogosto grda
– pomislimo na bolezen ali smrt – pa vendar
je odprta, ker vem, da me boš Ti pripeljal na
varen kraj, v neko deželo, ki si jo Ti pripravil
zame: to je človek na poti, človek, ki živi v šotoru, v duhovnem šotoru.
Kadar se naša duša nekje preveč nastani, preveč namesti, izgubi to
razsežnost hoje naproti obljubi.« Namesto da bi hodila naproti obljubi,
obljubo prenaša ter jo poseduje. In to ni dobro in ni v resnici krščansko.
Kristjan je moški ali ženska, ki blagoslavlja. To pomeni, da dobro
govori o Bogu in o drugih ter da se pusti Bogu in drugim blagoslavljati,
da gre lahko naprej. To je načrt našega krščanskega življenja, kajti vsi,
tudi laiki, moramo druge blagoslavljati, dobro govoriti o drugih in Bogu
dobro govoriti o drugih.

