16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Krištofova nedelja
23. 07. 2017
Ponedeljek 24. 07. 2017
Krištof, mučenec
Torek 25. 07. 2017

Jakob Starejši, apostol

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Antona Pliberška
(obl. iz Prepuža)
Ob 07.00 za +Terezijo Zorko (1417)
Ob 19.00 za + Alojzijo Lubej (1247)

Sreda 26. 07. 2017
Joahim in Ana, starši Device Ob 19.00 za + Ano Pliberšek
Marije
Četrtek 27. 07. 2017
Ob 07.00 za +Ludvika Zorka (obl.)
Gorazd, Kliment in drugi
Romanje katehetov in katehistinj
učenci Cirila in Metoda
Petek 28. 07. 2017
Ob 19.00 za +Emila Ribiča (obl.) in starše
Viktor (Zmago) I., papež
Orož
Sobota 29. 07. 2017
Ob 07.00 za + Anico in starše Pučnik - Jug
Marta, Lazarjeva sestra
17. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Peter Krizolog, škof
Ob 10.00 uri za + Petra Voračka (obl.)
30. 07. 2017
1. Danes je Krištofova nedelja. Zato bo sedaj po maši na parkirišču
blagoslov vozil. Ob tej priložnosti vas vabim, da darujete za nakup vozil
za misijonarje in misijonarke. Nekateri delujejo v zelo težkih razmerah in
jim je prevozno sredstvo, naj bo to avto, motor ali kolo, nadvse dragoceno. Že v naprej iskren boglonaj!
2. Danes pa je tudi sklep oratorija. Naši nadvse marljivi animatorji in
animatorke pod vodstvom Lucije Pučnik, so se ves teden razdajali za
dobro otrok, ki jih je bilo letos nad 154 in skupaj z animatorji 183. Otroci
so pripravili razstavo in simbolično pogostitev. Zato vas prosim, da se po
blagoslovu avtomobilov vrnete v dvorano in si ogledate razstavo. Če bi
vi pripravili razstavo bi gotovo bili veseli, da bi si jo drugi ogledali. In kaj
menite, ali ne bodo vaši otroci prav tako veseli, če si boste vzeli čas in si
jo ogledali. Ne razočarajte jih in pridite na razstavo!
3. Ob tej priložnosti pa naj se tudi jaz v svojem imenu in v imenu vseh vas
zahvalim našim animatorjem, kuharicama Mirjani Magič in Andreji
Krajnc, njunima pomočnikoma Aljažu in Davidu Krajncu, vsem, ki ste
nas obdarili z najrazličnejšo hrano in pijačo, sladoledom, sladkarijami in
sadjem ter z vsakršno dobroto in dobrotami. Iskren boglonaj!
4. Kljub temu, da smo imeli oratorij, pa smo v tem tednu še marsikaj
postorili v Župnijskem domu Marijinega varstva. Za to velja iskrena hvala

Janku in Marjanu Juhartu ter Davidu Mavharju za pleskanje sobe za
skavte in fasade Župnijskega doma Marijinega varstva, obenem pa smo
pripravili železne mreže za betoniranje tal za shrambo za sekance, kar
gre zahvala Davorju Mlakarju, Matjažu Pemu in Tomiju Novaku. Iskren
boglonaj pa tudi Dragu, Marku in Simonu Skerbišu za postavitev in
odstranitev odra in druga raznovrstna dela.
5. Iskrena hvala Samu in Renatinem dedku za novo kritino nad oglasno
desko, Martinu Juhartu za košnjo trave, animatorjem za pospravljanje po
oratoriju; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo
in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Prihodnji teden bo pri nas 21 skavtov iz Frankolovega, ki bodo prvi spali
v sobi za skavte nad novo mladinsko sobo.

Sreča je v tem, da si boljši od včeraj!
ANEKDOTA: Starejšo ženico, ki prinese svoj dar za akcijo MIVA,
župnik vpraša: »Mam'ca, vi pa gotovo ne vozite?« Ženica mu odvrne: »Veste, gospod, morda bodo naši 'ta mladi' pozabili kaj dati, pa
sem jaz nekaj malega prinesla.« (Misijonska Obzorja št.3/1988)
Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti,
zato z veseljem darujem in življenja rešujem.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Dobriška vas: petek, 29.sept..2017

Razpored bralcev Božje Besede
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.07.2017
17. nedelja med letom
30.07.2017
Jezusova spremenitev
na gori
06.08.2017

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

10.00
ORATORIJCI
10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Karmen Pučnik

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
16. nedelja med letom
KRIŠTOFOVA NEDELJA
Sklep ORATORIJA 2017
23. 07. 2017 – 30. 07. 2017

OBHAJANJE PRAZNIKA MARIJINEGA VNEBOVZETJA
14. 8. 2017- VEČERNICE IN PROCESIJA Z
LUČKAMI IN MARIJINIM KIPOM ob
20.00 uri.

Bogoslužje vodi dekan Peter Leskovar,
sodeluje zbor Marije Zavetnice na Prihovi
in Godba na pihala iz Svetine.

15. 8. 2017 SVETE MAŠE:
6.30 - ROMARSKA MAŠA

Mašuje izseljenski duhovnik na Švedskem
Zvone Podvinski.

8.00 - ROMARSKA MAŠA
Mašuje domačin salezijanec Peter Pučnik, SDB; sodeluje Moški zbor
Marije Zavetnice na Prihovi.

10.00 - SLOVESNA ROMARSKA MAŠA

Somaševanje vodi upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan
Turnšek, pri maši bo blagoslov cvetja in zelišč ter obnovljenega vitraja z Marijinim monogramom; sodeluje Zbor Marije Zavetnice na
Prihovi z instrumentalisti.

Janez Krmelj, misijonar na Madagaskarju: »Prevozno sredstvo je
velika dobrina za nas in za mnoge druge po naših župnijah. Koliko
življenj letno reši že en avto? Pa tudi mnogovrstne druge usluge lahko ponudimo ljudem, saj pri nas ni nobenega avtomobila, razen
našega misijonskega. Zadnje čase lahko veliko gradimo tudi na podeželju. Možnosti transporta so nam ponujene preko MIVA organizacije. Hvaležen sem Vam v misijonskem središču, kjer že mesece
pred Krištofovo nedeljo skrbite za pripravo te široke akcije po vsej
domovini. Še posebna zahvala pa gre vsem, Bogu hvaležnim dobrotnikom, ki za vsak prevožen kilometer darujete nam, kot pomoč pri
nakupu misijonskih vozil. Tu smo res veseli teh robustnih Toyot, ki
zdržijo tudi najtežje pogoje, kot jih imamo na tukajšnjem podeželju,
kjer se premikamo po blatu in strminah čisto počasi. Pogosto uporabljamo tudi vitel. Vso to opremo dobimo po Vaši zaslugi. Za vse
Vam Bog poplačaj in Sveti Krištof
»Odpri srce, odpri roke, otiraj
bratovske solze, sirotam olajšuj
Tudi prosi za nas vse, da je varnost
gorje.« (Simon Gregorčič)
za nas večja. Hvala za vse!«
ŠOFERJEVA MOLITEV Gospod Jezus, pridi in me spremljaj na
vseh cestah. Vsi v vozilu naj čutimo tvoje varstvo. Uporabi me
kot svetega Krištofa, da te ponesem ljudem. Vsak dan, Gospod,
bom preudarno vozil, vsakemu rad pomagal, vedno ohranjal mir,
prijaznost in vljudnost. Pri tem računam na Tvojo milost. Vem,
da me imaš rad, Gospod Jezus. Odvrni od mene vsako nevarnost.
Naj se veselim lepote narave, ki mi jo podarja Stvarnik, naj bom
pozoren do ljudi in narave. Ko sem vesel in ko sem žalosten, mi
stoj ob strani, da bom vedno prispel do pravega cilja – in nekoč
tudi k tebi v nebesa. Amen.

