Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Miha Močnika (obl.),
Amalijo Krajnc in sorodnike
Ob 10.00 uri za +Leopolda Juga (1392)
Ponedeljek 14. 08. 2017 Ob 07.00 za + Terezijo Zorko (1419)
Maksimilijan Kolbe, duho- Ob 07.00 za + Avguštino Ugeršek (1379)
vnik
Ob 20.00 VEČERNICE, procesija z lučkami
Ob 06.30 za žive in + farane
Torek 15. 08. 2017
Ob 08.00 za + Kavčeve iz Prihove
MARIJINO
Ob 10.00 za +Stanka Mlakarja
Ob 10.00 za +Vido Brumec in +Tajnikarjeve
VNEBOVZETJE
Ob 10.00 za +Slavka Mlakarja
Sreda 16. 08. 2017
Ob 19.00 za + Matildo Frešer (1367)
Rok, spokornik
Četrtek 17. 08. 2017
Ob 19.00 za vse+ iz druž. Hosi in po namenu
Evzebij, papež
Petek 18. 08. 2017
Ob 7.00 za +Amalijo Juhart (1232)
Helena (Alenka), cesarica
Sobota 19. 08. 2017
Ob 07.00 za + Franca Laha in rodbino
Janez Eudes, duhovnik
20. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Martina Menharda (obl.)
20. 08. 2017
1. Pretekli teden smo bili na morju z mladimi. Bilo je vsem v veliko zadovoljstvo. Iskrena hvala za mnoge dobrote za kuhinjo, za prevoze in za
darove za 'sladoled', predvsem pa gospodinji Mirjani Magič in pomočnici
Andreji Krajnc za 'dobrote na krožniku'.
2. Pred nami je največji župnijski praznik, praznik Marijinega Vnebovzetja.
Letos ga bomo prvič obhajali z vigilijo in sicer s slovesnimi večernicami
ob 20.00 uri, nato pa s procesijo z Marijinim kipom ter z lučkami, ki jih
boste dobili v cerkvi. Med procesijo bomo prepevali Marijine pesmi,
medtem ko nas bo spremljala godba na pihala iz Svetine. Novo obnovljeni kip bodo na novih nosilih, ki jih je napravil Davidov stric Jože Kraljič,
po starodavni navadi nosila dekleta. Dragi farani in vsi ljudje dobre volje!
Pridite in se slovesno pripravimo na praznovanje praznika Marijinega
vnebovzetja!
Na praznik Marijinega Vnebovzetja bodo svete maše kot po navadi na ta
praznik: romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil g. Zvone Podvinski, nato
romarska maša ob 8.00 uri, ki jo bo vodil rojak Peter Pučnik in romarska
maša ob 10.00 uri, ki jo bo vodil upokojeni nadškof msgr. Marjan Turnšek. Pri tej maši bo škof blagoslovil obnovljeni vitraj z Marijinim
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13. 08. 2017

monogramom Ave Maria (Zdrava Marija), medtem
ko bo pri vseh mašah tudi blagoslov cvetja in zelišča. Zato vas prosimo, da prinesete k blagoslovu
cvetje in zdravilna zelišča. Z njimi se bomo zahvalili
Bogu za lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč
ter za zdravje, ki nam ga Bog daje po zdravilnih
zeliščih in cvetju.
Za duhovno zdravje pa bomo lahko na praznik Marije Vnebovzete deležni popolnega odpustka, ki ga lahko namenimo zase ali pa za pokojne.
Pogoj za prejem odpustka je nenavezanost na greh oz. obhajanje sv.
spovedi, prejem obhajila, molitev veroizpovedi in očenaša po namenu
papeža Frančiška. Tudi med slovesno mašo bo priložnost za spoved.
3. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri raznovrstnih delih: Davorju Mlakarju, Davidu Preložniku, Petru Tonkoviču, Alfonzu Zajku, Tonetu Leskovarju, Milanu in Juretu Trdinu, Alojzu Lubeju,
Janezu in Branki Pučnik ter vsem neimenovanim. Iskren boglonaj!
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. Jutri večer po procesiji, želimo pogostiti pevce in godbo v dvorani, vse
navzoče pa pred cerkvijo. Zato se vam priporočamo za pecivo.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Novo Tepanje:petek,13.oktober 2017
Zg. Grušovje: petek 20. oktober 2017

Razpored bralcev Božje Besede
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.08.2017
20. nedelja med letom
Otroška nedelja
20.08.2017
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.08.2017

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

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
MARIJINO VNEBOVZETJE
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA!

13. 08. 2017 – 20. 08. 2017
Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, spada med najstarejše Marijine
praznike. Nastal je v Jeruzalemu, kjer je bila cerkev 'Marijinega počivališča' na poti v Betlehem, kjer je rodila Jezusa. Versko resnico o Marijinem
vnebovzetju – da je bila vzeta v nebesa z dušo in s telesom – je slovesno
razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950. Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu
pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih
Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v
tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji Vnebovzeti. Vsebina praznovanja je od vsega začetka Marijin
'odhod' s tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar
pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju – k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej
izvršuje v nebesih. Na današnji praznik je zato pri številnih Marijinih božjepotnih svetiščih, tako na gosto posejanih po slovenski zemlji, glavni
romarski shod. Romarski shodi so bili in so v glavnem še vedno pričevanja
zaupne vernosti slovenskih ljudi. Dobro čutijo, da je Marija
mati in da kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujejo. Njihove
prošnje posreduje svojemu vsemogočnemu Sinu. Duhovni
pisatelj Franc Sodja ob današnjem prazniku razmišlja: »Marijino poveličanje je zmagoslavje ljubezni: ljubezni Marije do Jezusa, ljubezni Jezusa do Marije ... Praznik tolažbe in poguma. Marija je do zmagoslavja šla prek Kalvarije. Imeti moram pogum živeti, pa tudi pogum umreti ...
Če sem Marijin otrok, potem moram biti, ker stopam naproti cilju, ki ga je
Marija že dosegla, najsrečnejši človek na svetu. Tudi jaz grem poveličanju
naproti. Na pragu večnosti me čaka moja Mati Marija.« Ime Marija je v
raznih oblikah najbolj razširjeno ime pri nas in tudi po svetu. Marijinih praznikov je veliko, zato so tudi godovi tistih, ki jim je ime Marija, Marica,
Maja, Marička, Marinka, Mici, Micka, Minka, Mirjam in še kako drugače,
razpodeljeni na različne dneve. Veliko pa jih goduje na današnji praznik.

