14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09. 07. 2017
Ponedeljek 10. 07. 2017
Amalija (Alma), redovnica
Torek 11. 07. 2017

Benedikt, opat

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Antona (obl.) in starše Leskovar
Ob 07.00 za +hčerko Lidijo ter starše
Janeza in Julijano Pučnik
Ob 19.00 za + Vido Školc (obl.)

Sreda 12. 07. 2017
Ob 19.00 za + Štefko in Ignaca Podergajsa
Mohor in Fortunat
ter Alojzijo Višnar
Četrtek 13. 07. 2017
Ob 19.00 za +Matildo Frešer (8. dan)
Henrik (Hinko) II., cesar
Petek 14. 07. 2017
Ob 18.00 za +Antonijo Ratej (1404)
Kamil de Lellis, duhovnik
Sobota 15. 07. 2017
Ob 07.00 za + Malčo Božič in vse + ZorkoBonaventura, škof
ve
15. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Karmelska Božja Mati
Ob 10.00 uri za + Franca in Marijo Flis
Otroška nedelja
ter sorodnike (Šprogarjevi)
16. 07. 2017
1. Pred nami je eden izmed najpomembnejših pastoralnih tednov, teden
oratorija, ki se bo začel s ponedeljkom, 17. 7. 2017 in končal 23.7.2017.
Zato vas prosim, da še danes oddate prijavnice za oratorij, da jih lahko
naši mladinci razvrstijo po starosti in razdelijo po skupinah. Hvala za
razumevanje!
2. Pri nekaterih mašah med tednom, še posebej, če ni organista, nekateri
sploh ne odgovarjajo oz. ne odgovarjate ali pa odgovarjate tako tiho, da
vas ni mogoče slišati. Zdi se, kot da ne znate več odgovarjati. Do nedavnega je bila gospodinja Trezika tista, ki vam je 'posojala' glas in tako
glasno odgovarjala duhovniku. Žal Trezike ni več, zato vas prosim, da
skušate glasno odgovarjati, saj nas Cerkev vabi k dejavnemu sodelovanju pri bogoslužju. Seveda je dejavno sodelovanje najprej notranje, to
je da z novim duhom, novim žarom in novo molitvijo častimo Boga, nič
manj pa ni pomembno tudi zunanje sodelovanje, to je, da »vsak dela
samo tisto in vse tisto, kar mu gre po naravi stvari in po liturgičnih pravilih« (B 28) in »da vse ljudstvo sodeluje na »polni, dejavni in občestveni
način« (B 21). Ni pravilno, da duhovnik odgovarja samemu sebi in moli
npr.: In s tvojim duhom«, ali »Naj sprejme Gospod, daritev iz tvojih
rok…« Naj bodo vaši odgovori izraz vaše vere in veselja, da smemo in
moremo obhajati tako veličastne Božje skrivnosti.
3. V prihodnjem tednu bomo nekoliko več delali v Župnijskem domu
Marijinega varstva. Zato vas prosim, če se lahko še kakšen javi, da bo

prišel pomagat streč zidarjem, saj bi radi ometali tudi fasado na tem
delu, ki je obrnjen proti cerkvi in uredili notranjost. V soboto pa bo dan
čiščenja in priprave na oratorij. Zato prosim mladince in mladinke, da
pridete res vsi in da dobro očistimo in pripravimo prostore za oratorij.
4. V oktobru leta 2018 bo potekala v Vatikanu sinoda mladih. Izbrana tema
Mladi, vera in razločevanje poklicanosti je izraz pastoralne skrbi Cerkve
do mladih in je v kontinuiteti s tistim, kar je prišlo v ospredje med zadnjima sinodalnima zasedanjema o družini in s posinodalno apostolsko
spodbudo Amoris Laetitia. Namen je spremljati mlade na njihovi življenjski poti proti zrelosti, da bi s pomočjo procesa razločevanja lahko odkrili
svoj življenjski načrt in ga z veseljem uresničili, tako da bi se odprli za
srečanje z Bogom in z ljudmi ter aktivno sodelovali v izgrajevanju Cerkve
in družbe. Za to sinodo je pripravljen vprašalnik, ki bi ga naj izpolnili
mladi. Papež želi slišati mlade, kako gledajo na vero in kaj predlagajo za
rast vere in življenja po evangeliju. Zato prosim mlade, da si vzamete v
zvonici majhne kartončke in izpolnite vprašalnik in tako posredujete
svoje mnenje, ki ga bodo upoštevali pri sinodi o mladih. Ob tem so tudi
kartončki z molitvijo in vabilom na srečanje maldih v Stični.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Raskove petek 15. september 2017

Razpored bralcev Božje Besede
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09.07.2017
15. nedelja med letom
Otroška nedelja
16.07.2017
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.07.2017

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

10.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar

PRAZNIK – Karmelska Božja Mati
Karmel v hebrejskem jeziku pomeni 'sadovnjak'; je gorski hrbet med Sredozemskim morjem in Jezreelsko ravnino v Palestini. Goro Karmel poznamo že
iz Svetega pisma stare zaveze. Tam gori se je prerok Elija boril za češčenje
Jahveja, pravega Boga judovskega izvoljenega ljudstva. »Doklej boste omahovali na dve strani?« je vprašal svoje neverne rojake. »Če je Jahve Bog,
hodite za njim; če pa je Baal /pogansko božanstvo/, hodite za tem.« A ljudstvo
mu ni nič odgovorilo. Jahve, Izraelov Bog, je pokazal svojo moč s tem, da je
sprejel Elijevo daritev, medtem ko Baal daritve svojih svečenikov ni sprejel.
Ob koncu 11. stoletja, ko so križarji, krščanski vitezi iz
raznih evropskih dežel, iztrgali Sveto deželo Palestino iz
rok muslimanskih Arabcev, so se na Karmelu naselili
Mariji posvečeni puščavniki. Ti karmelski menihi so se
čutili duhovno povezane s prerokom Elijem. Začetno
organizacij o je kar melskim puščavnikom dal sveti Bertold, pravila pa jim je določil v začetku 13. stoletja Albert,
latinski patriarh v Jeruzalemu. Pred muslimanskim pritiskom so se karmelski puščavniki morali umakniti v Evropo,
kjer je red kmalu pognal korenine in papež Honorij III. ga
je leta 1228 potrdil. Leta 1250 se je Marija prikazala sv. Simonu Stocku, šestemu vrhovnemu predstojniku karmeličanov: v rokah je držala škapulir ter
rekla: »Kdor koli pobožno umre, oblečen v to oblačilo, bo zveličan.« Omenjeni
škapulir je pri redovnikih (karmeličanih ti pri nas nimajo nobenega samostana)
in redovnicah (karmeličankah na Slovenskem imajo svojo hišo v Sori pri Medvodah in v Mirni Peči pri Novem mestu) del pravega redovnega oblačila, pri
laikih (tretjerednikih) pa sta to dva kvadratna kosa blaga, okrašena s podobo
karmelske Matere božje, povezana med seboj s trakovoma tako, da en kos
visi na prsih, drugi na hrbtu, nameščena pod obleko. Nevedni ljudje škapulir
enačijo z nekakšnimi 'amuleti', čarobnimi, magičnimi sredstvi, ki naj bi človeku
sama po sebi prinašala 'srečo in varstvo'. Za pravilno poučenega vernika pa je
škapulir samo znamenje in neka zunanja opora, da se spominja svoje posebne posvetitve Materi božji in ga to v skušnjavah in težavah nagiblje k zvestobi
in prizadevanju za svetost življenja. Karmelska bratovščina je bila dolga stoletja med najbolj dejavnimi, živa pa je tudi še danes. Že v 14. stoletju so obhajali
poseben praznik Karmelske Matere božje. Na koledar je uvrščen 16. julija, na
spominski dan podelitve škapulirja sv. Simonu Stocku. Vsebino tega spominskega dne povzema mašna prošnja: »Dobri Bog, na Karmelski gori si že v
stari zavezi usliševal molitve prerokov, v novi zavezi pa si jo izbral za kraj
češčenja božje Matere. Marijina materinska priprošnja naj tudi nam pomaga,
da se bomo z molitvijo dvigali h Kristusu, tvojemu Sinu.« Na današnji dan
godujejo tiste, ki jim je ime Karmela ali Karmen, kar je skrajšana oblika španskega imena Mana del Carmen. Ime Karmen nekateri razlagajo kot simbolično: izviralo naj bi iz latinske besede carmen, ki pomeni pesem.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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BL. DEVICE MARIJE.
Slavim te Oče, … (Mt 11,25)
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
Karmelska Božja Mati
09. 07. 2017 – 16. 07. 2017
Papež Frančišek: Vedno 'na drugi strani' sveta
Kristjani se morajo vedno nahajati »na drugi strani« sveta, na tisti, ki jo
je izbral Bog: ne preganjalci, ampak preganjani; ne prevzetni, ampak
krotki; ne prodajalci dima, ampak podvrženi resnici; ne lažnivci, ampak
poštenjaki.
To zvestobo Jezusovemu stilu vse do smrti – kar je
stil upanja – so prvi kristjani imenovali s čudovitim
imenom: »mučeništvo«, kar pomeni »pričevanje«.
Na razpolago so bile mnoge druge možnosti, ki jih
je ponujal besednjak. Lahko bi uporabili izraze
junaštvo, samozatajevanje, samožrtvovanje. A od
vsega začetka so uporabili besedo, ki »diši po drži
učencev«. »Mučenci ne živijo zase,« je pojasnjeval papež Frančišek,
»ne bojujejo se, da bi potrdili svoje ideje. Smrt sprejmejo samo zaradi
zvestobe evangeliju. Mučeništvo ni niti največji ideal krščanskega življenja, kajti nad njim je dejavna ljubezen, torej ljubezen do Boga in do
bližnjega.« To zelo dobro pravi apostol Pavel v svoji hvalnici ljubezni:
»In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil
svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi« (1 Kor
13,3). Sveti oče je pripomnil, da se zato kristjanom upira ideja, da bi se
samomorilski napadalci lahko imenovali mučenci. V njihovem namenu
ni ničesar, kar bi lahko bilo blizu drži Božjih otrok.
Včasih, ko beremo zgodbe mnogih mučencev preteklega in današnjega časa, nas presune trdnost, s katero so se soočili s preizkušnjo.
»Ta trdnost je znamenje velikega upanja, ki jih je oživljalo: gotovega
upanja, da jih nič in nihče ne more ločiti od Božje ljubezni, dane nam v
Jezusu Kristusu« (glej Rim 8,38-39). Papež je razmišljanje sklenil z
besedami, naj nam Bog vedno daje moč, da bomo njegove priče.
Pomaga naj nam živeti krščansko upanje predvsem v skritem
mučeništvu, ko delamo dobro in z ljubeznijo izpolnjujemo svoje
vsakodnevne dolžnosti.

