15. nedelja med letom
Karmelska Božja Mati
Otroška nedelja
16. 07. 2017
Ponedeljek 17. 07. 2017
Aleš, spokornik
Torek 18. 07. 2017

Simon iz Lipnice, duhovnik

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Franca in Marijo Flis
ter sorodnike (Šprogarjevi)
Ob 19.00 za +Bronislavo Pliberšek (1340)
Ob 19.00 za + Stanislava Bučarja (1362)

Sreda 19. 07. 2017
Ob 19.00 za + Marijo Tomažič (obl.) in
Arsenij Veliki, puščavnik
sorodnike
Četrtek 20. 07. 2017
Ob 19.00 za + Mirka Smogavca (8. dan)
Marjeta Antiohijska, mučenka
Petek 21. 07. 2017
Ob 19.00 za + Avguštino Ugeršek (1378)
Danijel (Danilo), prerok
Sobota 22. 07. 2017
Ob 7.00 za + Marijo (Miro) Pučnik (1292)
Marija Magdalena, spokornica
16. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Antona Pliberška
Krištofova nedelja
(obl. Iz Prepuža)
23. 07. 2017
1. Jutri začenjamo enega izmed najpomembnejših pastoralnih tednov,
teden oratorija, na katerem bo sodelovalo 141 otrok in 25 mladink in
mladincev (= samo 166 ). Hvala Bogu, da imamo ustrezne prostore,
predvsem pa nadvse dejavne mladince in mladinke. Letošnji oratorij nosi
naslov: »DOTIK NEBES« in bo govoril o Mariji, ki nam pomaga priti v
nebesa. Preko Marije želimo otrokom približati vrednote ter jih naučiti, da
s tem, ko nam je mar za ljudi okoli nas, ko sočloveku nesebično pomagamo in delamo dobro, nahranimo tudi sebe in že na zemlji najdemo pot
do nebes.
Kot po navadi bomo tudi letos, otroke in animatorje, pogostili z malico in
kosilom. Zato se priporočamo za kakršnekoli darove za kuhinjo. Za
podrobnejše informacije se obrnite na gospodinjo. Hvala!Hvala animatorjem, ki ste včeraj pripravili prostore za oratorij: Davidu, Leonu, Luki,
Primožu, Žigi, Evi, Niki, Katji, Tjaši, Tini, Maruši, Kristini, Piji, Daši, Urški
O., Luciji, Moniki in Urški P. Iskren boglonaj!
2. V preteklem tednu smo veliko delali in pripravljali ustrezne prostore za
oratorij. Uspelo nam je narediti tudi fasado na Domu Marijinega varstva,
ometati sanitarne prostore in obzidati dvorano. Iskrena hvala: Slavku
Juhartu, Dušanu Podergajsu, Matjažu Pemu, Marku in Simonu Skerbišu,
Stanku Pučniku, Alojzu Lubeju, Antonu Leskovarju, Petru Tonkoviču,
Davorju Mlakarju, Marti Mlakar in Jožetu Pučniku.

3. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali pri delu v vinogradu: Alojzu
Lubeju, Branki in Janezu Pučniku, Matjažu Pemu, Marti Pristovnik,
Kristini Strnad, Petru Tonkoviču, Miranu Lubeju in Francu Gumzeju.
Iskren boglonaj!
4. Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj vabi na prireditev ob farnem in
krajevnem prazniku na Kebelj, v nedeljo, 23.7.2017: ob 14.00 uri procesija in nato sveta maša, ob 15.00 uri kulturni program in nato veselica z
bogatim srečelovom in ansamblom Saša Avsenika in ansamblom Smeh
ter folklorne skupine iz Toronta. Vabljeni!
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja. Po obeh mašah bo blagoslov
vozil na parkirišču.
Papež Frančišek: Kristjani ljubijo, a vedno niso ljubljeni
Ko Jezus pošlje učence, jih ne slepi s prividi o lahkem uspehu. Nasprotno, jasno jih opozori, da oznanjevanje Božjega kraljestva vedno prinaša
tudi nasprotovanje. Uporabi celo hud izraz: »Vsi vas bodo sovražili
zaradi mojega imena« (Mt 10,22). »Kristjani ljubijo, a vedno niso ljubljeni,« je zatrdil papež. Jezus nas od vsega začetka postavlja pred to
realnost: izpovedovanje vere se dogaja v bolj ali manj sovražnem
ozračju.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Raskovec: petek 15. september 2017
Dobrova: petek, 22. september 2017

Razpored bralcev Božje Besede
15. nedelja med letom
Otroška nedelja
16.07.2017
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.07.2017
17. nedelja med letom
30.07.2017

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

10.00
OTROCI
10.00
ORATORIJCI
10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar

PRAZNIK – Marija Magdalena
Dolgo časa so v pobožnosti in v umetnosti Marijo Magdaleno istili z Marijo
iz Betanije, sestro Lazarja in Marte, ter z neimenovano 'veliko grešnico', ki
je Jezusu v farizejevi hiši med obedom mazilila noge, potem ko jih je oprala s svojimi solzami ter obrisala s svojimi lasmi. Zdaj je dokazano, da gre
za tri različne osebe. Današnji svetnici je ime Marija, Magdalena je njen
priimek, ki pove, da je bila doma iz Magdale, ribiškega mesteca na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz dveh pripomb v Lukovem in Markovem evangeliju vemo, da je Jezus iz Marije iz Magdale izgnal sedem
hudih duhov. Število sedem v Svetem pismu pomeni veliko število,
množico. Ta omemba hoče povedati, da je bila Marija popolnoma v oblasti
hudih duhov. V skupini žena, ki so stregle zboru apostolov in njihovemu
Učitelju, se Marija Magdalena vedno imenuje na prvem mestu. Marija
Magdalena je ostala Jezusu zvesta vse do konca do
smrti na Kalvariji in še do groba. Pod križem je
vztrajala z Jezusovo materjo Marijo in z edinim
učencem Janezom, ki ni strahopetno pobegnil. Ko
je minil praznični dan velike noči, so Marija
Magdalena, Marija, mati Jakobova, in Marija Saloma kupile dišav, da bi Jezusovo telo v grobu mazilile. Evangelist Janez pa nam je ohranil čudoviti
prizor srečanja Marije Magdalene z vstalim Jezusom. Ko je stoječ ob grobu jokala, [o je Jezus
sočutno vprašal: »Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?«
Magdalena je mislila, da govori z vrtnarjem, zato je
prosila, naj ji pokaže, kam je del Jezusovo telo. Ko jo je Jezus poklical po
imenu: »Marija!«, pa ga je prepoznala. Trdno je bila prepričana, da je
Gospod vstal od mrtvih in to veselo novico je nemudoma sporočila njegovim učencem. Skozi vsa stoletja cerkvene zgodovine razmišlja pisec slovenskega življenjepisa svete Marije Magdalene, srečujemo žene, ki
učencem naznanjajo Jezusovo sporočilo. In tudi v današnjih dneh je na
svetu nešteto žena, ki so pripravljene služiti Jezusu in njegovemu vstajenjskemu oznanilu. Marija Magdalena je kakor nalašč njihova svetnica. Grki
so jo že zgodaj častili kot "nosilko miru in enakovredno apostolom". Umetniki jo upodabljajo s posodico z mazilnim oljem, stoječo pod križem, ali
kot spokornico z razpuščenimi lasmi (po zgrešenem enačenju z evangeljsko grešnico) s knjigo, s Križanim, s spokornim bičem v rokah in z mrtvaško glavo pred seboj.
Pripravila: Martin Juhart, in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
15. nedelja med letom
KARMELSKA MATI BOŽJA
16. 07. 2017 – 23. 07. 2017
Papež Frančišek: Spoštovanje, odgovornost in odnos: to so tri teme,
ki jih papež Frančišek poudarja v sporočilu, katerega je namenil udeležencem tridnevnega simpozija z naslovom: Laudato si' in velika mesta, ki poteka v Riu de Janeiru Med osrednjimi vprašanji na simpoziju so
pitna voda, kakovost zraka in odlaganje odpadkov. Cilj dogodka je dvojen: prvi je praktičen, to je udejanjanje vsebine papeževe okrožnice
Laudato si'; drugi cilj pa je etične narave, in sicer ozaveščanje o
nujnosti, da bi našli rešitev za problem podnebnih sprememb.
Spoštovati stvarstvo je ena naših temeljnih nalog
V svojem sporočilu udeležencem sveti oče znova poziva vlade, da bi
bolj skrbele za okolje, da vpričo onesnaženja zraka in vode ne bi
ostajale križem rok. Spoštovati stvarstvo je ena naših »temeljnih nalog«. Vedno slabša kakovost zraka ali vse večja proizvodnja neprimerno obdelanih odpadkov sta situaciji, ki sta »posledica neodgovorne
oblike ravnanja s stvarstvom«. Tovrstne razmere od nas zahtevajo
aktivno odgovornost v dobro vseh. Toda žal lahko opažamo določeno
brezbrižnost v odnosu do našega skupnega doma. In ravno ta
pasivnost, kot piše papež, kaže na izgubo občutka za odgovornost.
Zato je nujno, da vsaka vlada spodbuja odgovorne načine ravnanja, da
bi udejanjili spoštovanje do okolja, v katerem živimo vsi. Spoštovati
okolje je naša dolžnost tudi v odnosu do prihodnjih generacij. Le-te
moramo naučiti skrbeti za stvarstvo.
Sveti oče nadalje posebej izpostavlja pomen vode, dostop do katere
mora biti temeljna pravica, zagotovljena vsem. Nazadnje pa opozarja
še na odnose, ki so v velikih mestih na videz vse bolj zapleteni. Družba
se včasih zapre in živi v nezaupanju, ni več korenin, in to povzroči
osamitev ter posledično tudi revščino. Izhajajoč iz tega se papeževo
sporočilo zaključuje s pozivom k skupnemu prizadevanju na politični,
vzgojni in verski ravni, da bi »ustvarjali človeške odnose«, ki lahko podrejo zidove, s katerimi se osebe potiska na rob.

