17. nedelja med letom
Peter Krizolog, škof
30. 07. 2017
Ponedeljek 31. 07. 2017
Ignacij Lojolski, duhovnik
Torek 1. 08. 2017

Alfonz M. Ligvorij, škof

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Petra Voračka (obl.)
Ob 19.00 za + Alojzijo Brdnik (1276)
Ob 19.00 za + Matildo Frešer (1366)

Sreda 2. 08. 2017
Ob 19.00 za + Mirka Smogavca (1382)
Evzebij, škof
Četrtek 3. 08. 2017
Ob 19.00 za + Leopolda Juga (8. dan)
Lidija, svetopisemska žena
Ob 19.30 seja ŽPS
Petek 4. 08. 2017
Dopoldan obisk bolnikov.
Janez M. Vianey, arški župnik Ob 19.00 za + Zdenko Serajnik
Sobota 5. 08. 2017
Ob 07.00 za + Silvo Pliberšek
Marija Snežna
Ob 7.00 uri za žive in + farane
18. nedelja med letom
Jezusova spremenitev na
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in
gori Tabor 6. 08. 2017
sorodnike
1. Preteklo nedeljo, to je na Krištofovo nedeljo smo imeli blagoslov prevoznih sredstev. Za misijonarje ste darovali 950,- eur. Iskren boglonaj!
2. Četudi je čas počitnic, bomo imeli prihodnji četrtek zvečer po maši
(19.30) sejo ŽPS. Člane ŽPS lepo prosim, da po možnosti pridete že k
maši, nato pa na sejo. Ker bo maša namesto duhovnega dela, bo seja
sorazmerno kratka. Vabljeni!
3. Iskrena hvala za pomoč pri betoniranju prostora za sekance in ograje za
psa: Davorju Mlakarju, Tomiju Novaku, Matjažu Pemu, Marku in Dragu
Skerbišu; pleskarjema Janku in Marjanu Juhartu za pleskanje stopnišča,
mladinske sobe, garaže in preddverja v dvorano; Alojzu Lubeju za delo v
vinogradu in kleti ter Petru Tonkoviču za raznovrstna dela. Boglonaj!
4. Letos bomo imeli v jeseni in sicer od 20. do 22. oktobra mednarodni
znanstveni simpozij o delih naše faranke prof. Zdenke Serajnik. V petek
bo spominski dan njenega rojstnega dne (4. 8. 1911) pred 106. leti.
Mnogi starejši ste jo dobro poznali. Rada je prihajala na Prihovo in napisala mnoge pesmi, meditacije, kritike in druga dela. Pogosto pojemo
njeno pesem: Darujemo Gospod… Vabim vas v petek k sveti maši, pri
kateri se bomo Bogu zahvalili za njeno dragoceno življenjsko delo in
poslanstvo, ki ga je vršila kot izredno verna in predana Bogu in Cerkvi.
5. 7. avg. gredo ministranti in animatorji v Piran na morje. Priporočamo se
za kakšen dar za sladoled, lahko pa tudi kaj več za kuhinjo. Hvala!
6. Hvala tudi za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Krščeni: maj - julij 2017
7.5.- Lana Šemen
27.5. – Hana Kozikar
3.6. – Anže Flis
3.6. – Vid Mavhar
3.6. – Nina Brence

3.6. – Lovro Brence
2.7. - Evan Samec
2.7. - Metod Pučnik

Umrli v juliju 2017
3.7.- Matilda Frešer
9.7.- Mirko Smogavc
23.7.- Leopold Jug

Utrgal Bog si nam cvetove mile,
da prestol tvoj v nebesih bi krasili.
Naj uživajo zdaj večni pokoj,
pri Tebi, ki si tudi naše upanje.

Življenje si mi dal / h krstilniku pozval,
da v krstu bi otrok / tvoj ljubljeni postal.

Gregor Zafošnik

POMEN POGREBNE PROCESIJE
Pogrebna procesija JE:
- izpoved vere in izraz spoštovanja do pokojnega
- premišljevanje o minljivosti našega tuzemeljskega življenja
- stopamo za križem, ki je simbol ljubezni in odrešenja
Pogrebna procesija NI:
- glasen pogovor o vsemogočih stvareh, ki preglasi duhovnikovo
petje in molitev
- smeh, zabava in razvedrilni sprehod
- reševanje problemov in načrtovanje raznovrstnih del.

Če ne veš kam ploveš, ti noben veter ne pomaga! (Seneka)
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Pobrež:
petek, 6. oktober 2017

Razpored bralcev Božje Besede
17. nedelja med letom
30.07.2017
Jezusova spremenitev
na gori
06.08.2017

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

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

Pozdrav Prihovški Materi Mariji
1. Pri tebi, Mati, smo doma
5. Prižgala v dušah si nam žar,
in ljubimo te iz srca:
ki ga ne pogasi vihar:
Pribežališče grešnikov,
polagaš v duše Jezusa,
pri tebi vsakdo najde krov.
Gospoda, Kralja našega.
2. Vrh griča ljubeznivega
in s soncem obsijanega
6. S teboj močno ga ljubimo
sprejemaš nas popotnike
in zvesti mu ostajamo,
in milost vlivaš nam v srce.
težave z njim zmagujemo,
3. Obdana s Soncem vekomaj,
otroci luči hodimo.
si prerojenja sveti kraj:
pri tebi najdemo nazaj
7. Pri tebi, Mati, smo doma
v Očetov Božji naročaj.
in ljubimo te iz srca:
4.Tvoj zlati plašč dovolj širok
Pribežališče grešnikov,
za vrste mnogo je otrok:
o, daj nam s Sinom blagoslov!
sprejemaš nas odprtih rok,
Zdenka Serajnik
da spet nas blagoslovi Bog.

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.

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
17. nedelja med letom
Nebeško kraljestvo je podobno zakladu,
skritemu na njivi (Mt 13,44)
30. 07. 2017 – 6. 08. 2017
Razlaga današnjega evangelija v luči cerkvenih Očetov:
Sv. Hilarij iz Poitiersa pravi, da je »skriti zaklad na njivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln,
toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z
njivo tako, da ga plačamo, saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da
bi zanje žrtvovali svetne.« To misel o zakladu na njivi zaključi Origen
takole: »Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil
njivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel.« In »dragoceni
biser je Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi Postave ter prerokov.« Sv. Hilarij iz Poitiersa in sv. Peter Krizolog
pravita, da »vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpove vsemu drugemu.« Teodor iz Mopsuestije pa razlaga, da so
»mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse,
kar so imeli, da bi težili samo k njemu.« Sv. Gregor Veliki pa povzame
misli o tej priliki takole: »Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje
in zemeljske stvari.«
O tretji priliki sv. Hilarij iz Poitiersa pravi: »Kraljestvo je podobno mreži
potopljeni vse do zadnje globine morja zato, da potegne ven vse tiste,
ki so bili tam zamotani.« Sv. Gregor Veliki razlaga, da »mreža vere
zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe.« Origen pa pravi, da »raznovrstnost zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega
sveta.«
Sv. Hilarij iz Poitiersa ter sv. Ciril Aleksandrijski trdita, da »Jezus imenuje svoje učence pismouki zato, ker so razumeli vrednost novega
in starega, ki ga vsebujeta Evangelij in Postava.« Origen pa pravi, da
»pismouk postane učenec tedaj, ko je z branjem Pisem razumel uvodne pojme ter se začenja vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se
jim pravi 'Nebeško kraljestvo'.« Sv. Avguštin in Gregor Veliki dodajata:
»Staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismouk, ki je
poučen o Božjem kraljestvu, iz svojega zaklada ne bi prinašal samo
novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima.«

