20. nedelja med letom
Otroška nedelja
20. 08. 2017
Ponedeljek 21. 08. 2017
Pij X., papež
Torek 22. 08. 2017

Devica Marija Kraljica

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Martina Menharda obl.
Ob 07.00 za + starše Antonijo in Matija ter
brata Ivana Pema
Ob 19.00 za + Antona Juharta (obl. Kreps)

Sreda 23. 08. 2017
Ob 19.00 za + Doro Klančar (Ramot)
Roza iz Lime, redovnica
Četrtek 24. 08. 2017
Ob 19.00 za + Hildo in Janeza Pšeničnika
Natanael (Jernej), apostol
Petek 25. 08. 2017
Ob 19.00 za +Mirka Smogavca (1483)
Ludvik IX. Francoski, kralj
Sobota 26. 08. 2017
Ob 07.00 za + Moniko in Andreja Lubeja
Ivana Bichier, red. ustanov. Ob 11.00 krst Aiše Peršuh
21. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Ludvika Mavharja in
Monika, mati sv. Avguština
starše
27. 08. 2017
1. Za nami je največji župnijski praznik, praznik Marijinega Vnebovzetja.
Letos smo ga obhajali že na predvečer s slovesnimi večernicami in
procesijo z lučkami ter nošenjem kipa Marije. Iskrena hvala dekanu
Petru Leskovarju, Zvonetu Podvinskemu, Vinku Kraljiču in godbi iz Svetine, domačemu pevskemu zboru, ter vsem, ki ste se procesije udeležili.
Še posebej hvala dekletom, ki ste nosila Marijin kip in svetila, fantom, ki
ste jim pomagali. »Duša« vse priprave, organizacije in izvedbe pa je bil
organist David Preložnik, za kar se mu iskreno zahvaljujem. Bilo je
nadvse svečano, duhovno in čustveno nagovorljivo, Če bodo tudi v
nebesih tako lepe procesije in Prihovčani zbrani v tako lepem številu, bo
zares lepo. Hvala vam za vaše pričevanje in pripadnost župniji in Cerkvi.
Nadvse lepo pa je bilo tudi na sam praznik Marijinega vnebovzetja.
Iskrena hvala nadškofu msgr. Marjanu Turnšku, vsem duhovnikom in
vsem za dejavno sodelovanje. Hvala Mariji in Slavku Mlakarju za obnovljeni vitraž Marijinega imena, ki ga je nadškof blagoslovil. Hvala vsem, ki
ste urejali promet, predvsem pa dejavno sodelovali pri bogoslužju v
službi bralcev, pevcev, trobentača, pevovodja, organistke, ministranta,
mežnarja in seveda v vlogi častilca Boga ter Božje in naše Matere.
Hvala za vse darove, ki smo jih zaužili tudi po maši.
2. Iskrena hvala Francu Roriču za material in delo na strehi Lakijeve
hišice (=farovški pes ). Prav tako pa tudi hvala Davidu Preložniku in
Simonu Korošcu za včerajšnje pospravljanje prostora nad zakristijo,

hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež Frančišek: Velike reči Bog dela po ponižnih
Marijina hvalnica: Moja duša poveličuje Gospoda opeva usmiljenega in zvestega Boga, ki izpolni svoj načrt zveličanja z malimi in ubogimi, s tistimi, ki imajo
vero vanj, ki zaupajo njegovi besedi kakor Marija. In tako imamo Elizabetin
vzklik: »Blagor ti, ki si verovala« (Lk 1,45). »Jezusov prihod po Mariji v tistem
domu ni ustvaril le ozračja veselja in bratskega občestva, ampak tudi ozračje
vere, ki vodi v upanje, molitev, slavljenje.«
Prositi za največjo milost – Jezusa Kristusa
Želimo si, da vse to pride danes tudi v naše domove. Ko praznujemo Presveto
Marijo Vnebovzeto, želimo, da še enkrat prinese nam, našim družinam, našim
skupnostim ta neizmeren dar, to edino milost, za katero moramo vedno prositi
najprej in pred vsemi ostalimi milostmi, ki so nam prav tako pri srcu: »Ta milost
je Jezus Kristus!« »Marija s tem, da nosi Jezusa, tudi nam prinaša novo veselje, polno pomena. Prinaša nam novo zmožnost, da z vero preživimo najbolj
boleče in najtežje trenutke. Prinaša nam zmožnost usmiljenja, da lahko
odpuščamo, razumemo, podpiramo drug drugega.« Marija je vzornica kreposti
in vere. Ko jo motrimo kot vzeto v nebo, ob poslednji izpolnitvi njene zemeljske
poti, se ji zahvalimo, ker je vedno pred nami na romanju življenja in vere, je
povabil papež. Ona je namreč prva učenka. In prosimo jo, naj nas varuje in
podpira, da bomo lahko imeli močno, radostno in usmiljeno vero, naj nam
pomaga biti sveti, da bi se nekega dne z njo srečali v raju.

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Sp. Grušovje: petek 27. oktober 2017
Razpored bralcev Božje Besede
20. nedelja med letom 7.00
Otroška nedelja
1. berilo: Kristina Strnad
20.08.2017
2. berilo: Martin Juhart
21. nedelja med letom 7.00
Nedelja žena in mater 1. berilo: Jože Pliberšek
27.08.2017
2. berilo: Mira Rubin
22. nedelja med letom 7.00
Nedelja mož in fantov 1. berilo: Albin Pučnik
03.09.2017
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Polona Mlakar

Novoodkrit testament Trezike Zorko (samostojni listič)
„Največja zahvala velja sedanjemu g. župniku, ki so
mi dali stanovanje in vso oskrbo, čeprav nisem
zmožna za delo. Bog naj Vam tisočero poplača. Naj
sprejme zahvalo tudi vse hvalevredna ga. Mirjana,
ki mi je vedno ob strani in mi vse postori zraven tolikšnega svojega dela. Bog te ohrani in stotero poplača.
Trezika Zorko
Svetnik tedna – Monika, mati sv. Avguština
Bila je mati velikega cerkvenega učitelja sv. Avguština. Poročena je bila s
starejšim poganom Patricijem, jezavim možem, ki ga je Monika potrpe žljivo
prenašala in mu od Boga izprosila milost sv. krsta. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin. Imela je še enega sina in hčerko. Zgodaj je Avguština poučila
o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota; izgubil je vero in pristopil k manihejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela,
molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Zatekla se je k nekemu
škofu, ki jo je potolažil: »Pojdi v miru, sin tolikih solza se ne more pogubiti.«
Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj
pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati
prosila in rotila, naj ostane. Zastonj! Zlagal se ji
je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z
njim. Zlagal se ji je še drugič, češ da ni ugodnega
vetra, da ladja ne more odpluti, naj kar gre v
Ciprijanovo cerkvico; ob zori jo bo že prišel iskat
in ji povedal, kdaj odpluje ladja. Ponoči se je
vkrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in
veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da
mu je pri srcu postajalo hudo zaradi krutosti do
matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali
in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo
šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je
prevaral. Bilo je to leta 384. Monika pa ni strpela
doma. Šla je za sinom v Rim in nato v Milano,
kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Ko sta se vračala v Afriko, je Monika v
rimskem pristanišču Ostiji zbolela. Vsa srečna je govorila: »Kaj naj še delam
na zemlji? Le eno je bilo, za kar sem želela živeti: da bi tebe, moj sin, videla
krščenega. Zdaj mi je Bog to željo izpolnil.« Prosila ga je, naj se je spominjajo
pri maši, in tam umrla leta 387.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
O žena, velika je tvoja vera!
20. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
20. 08. 2017 – 27. 08. 2017
Na današnjo 20. nedeljo med letom nam bogoslužje prinaša v razmišljanje besede preroka Izaija: »Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, ...
bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, ... kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva« (Iz
56,6-7). O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem
berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kánaanski ženi, ki je bila glede
na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere.
Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo
področja, kamor se je Jezus namenil: Tir in Sidon na severu zahodu
Galileje sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kánaansko ženo, ki
se je obrnila Nanj s prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil
demon (prim. Mt 15,22). V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti
vere, ki je v pogovoru z božjim Učiteljem začela rasti in se je tudi
okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu: »Usmili se me«. S tem izrazom,
ki je pogost v psalmih (prim. Ps 50,1), ter s poimenovanjem 'Gospod' in
'Davidov sin' (prim. Mt 15,22) je pokazala trdno upanje, da bo uslišana.
Kakšna je Gospodova drža pred tem krikom bolečine poganske žene?
Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi
tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do
bolečine te žene. Navidezna neprizadetost, ki so jo odražale Jezusove
besede: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše«, niso
vzele poguma kánaanski ženi, saj je še naprej vztrajala: »Gospod,
pomagaj mi!' (v. 25). Tudi po odgovoru, za katerega se je zdelo, da ji
bo zaprl vsako upanje: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati
psičkom«, ni odnehala. Nikomur ni želela vzeti ničesar. V svoji preprostosti in ponižnosti je zadovoljna z malim, zadovoljna je z drobtinicami, dovolj ji je samo pogled, ena sama dobra beseda Božjega Sina.
Jezus se je začudil odgovoru, ki je prišel iz tako velike vere in ji je dejal: »Zgodi naj se ti, kakor želiš!« (v. 28).
(Zaslužni papež Benedikt XVI.)

