22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03. 09. 2017
Ponedeljek 04. 09. 2017
Mojzes, prerok
Torek 05. 09. 2017

Mati Terezija, redovnica

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Maksa in Nežo Pirš
(obl.)
------------------------------Ob 19.00 za + Miro Pučnik (1293)

Ob 19.00 za + Ivana Roriča (obl.) in sorodnike
Ob 19.00 za +Božidarja Firerja in očeta
Četrtek 07. 09. 2017
Alojza
Regina, devica
Po maši polurno češčenje Najsvetejšega
Ob 07.00 za +Ignaca (obl.), Ano in Antona
Petek 08. 09. 2017
Pliberška
Marijino rojstvo
Po maši obisk bolnikov!
MALI ŠMAREN
Ob 19.00 za +Antona, Alfonza in Ivana
MALE MAŠE
Fajsa ter starše
Ob 07.00 za + Franca Klajžarja (obl.) in
Sobota 09. 09. 2017
sorodnike
Peter Klaver, jezuit
Ob 15.30 za srečen zakon Simone Brdnik
in Boštjana Brence
Ob 7.00 uri za žive in + farane
23. nedelja med letom
Ob 10.00 uri v priprošnjo za srečno
Dekliška nedelja
operacijo hčerke in za zdravje
10. 09. 2017
moža
1. Iskrena hvala nadškofu dr. Marjanu Turnšku, da je zaradi moje odsotnosti prevzel svete maše pretekli četrtek in petek.
2. Danes je nedelja naših ostarelih in bolnih bratov in sester. Iskrena hvala
vsem, ki ste jih pripeljali in vsem, ki ste prišli. V moči prejetih zakramentov bodo v prihodnje lažje nosili svoj križ in nas bogatili s svojo molitvijo
in daritvijo življenja. Po maši ste vabljeni v spodnjo dvorano, da se ob
preprosti pogostitvi skupaj poveselimo, si kakšno zapojemo in se tako
drug drugega obogatimo.
3. V petek je praznik Marijinega rojstva ali Male maše. Sveti maši bosta
zjutraj ob 7.00 uri in zvečer ob 7.00 uri. Pridite k praznovanju, da se
Bogu zahvalimo za dar Marijinega in našega rostva.
4. Kot je razvidno iz našega župnijskega koledarja, bomo imeli prihodnjo
nedeljo župnijsko srečanje jubilantov. Ob 10.00 uri ste vabljeni vsi jubilanti, ki obhajate 5, 10, 15, 20 itd. -letnico poroke. To velja tudi za tiste, ki
boste imeli točno obletnico v dneh do novega leta. Lepo prosim, da čim
prej sporočite vašo udeležbo. Naj vam ne bo nerodno pokazati, da ste
Sreda 06. 09. 2017
Zaharija, prerok

hvaležni Bogu za neprecenljiv dar sozakonca. Tudi letos bo z nami
nadškof msgr. Marjan Turnšek. Seveda ste po maši vabljeni na skupno
srečanje v dvorano in tako k obogatitvi drug drugega s prijazno besedo
in veseljem.
5. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Boštjan Brence, rkt. vere,
samski iz Zg. Ložnice in nevesta, Simona Brdnik, rkt. vere, samska iz
Raskovca. Iskrene čestitke!
6. Prihodnjo nedeljo, to je 10. 9. 2017 smo vabljeni na 15. obletnico
blagoslova zvona in kapele v Koritnem na Tajni: ob 14.00 uri sv. maša,
nato praznovanje. Vabljeni!
7. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v ponedeljek pomagali pri zidarskih
delih: Peter Tonkovič, Slavko Juhart, Simon Skrbiš, Alojz Lubej, Fonziju
Zajku in Otu Listu za izdelavo in vgraditev železnih vrat, Janku Juhartu
za pleskarska dela.
8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

»Zakon, posvečeno življenje, duhovništvo – vsaka poklicanost se začne s
srečanjem z Jezusom, ki nam daje veselje in novo upanje.« Gospod namreč ne želi moških in žensk, ki hodijo za njim slabe volje. Želi, da smo
veseli, da smo srečni, da sanjamo. Bog želi, da sanjamo drugačen svet.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Preloge:
petek 3. novembra 2017
Vrhole:
petek 10. novembra 2017

Razpored bralcev Božje Besede
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.09.2017
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10.09.2017
24. nedelja med letom
Otroška nedelja
17.09.2017

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

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Samo Pučnik
10.00
OTROCI

V torek, 5. septembra vabimo na uvodno srečanje delavnice molitve
in življenja, ki bo v veroučni učilnici po večerni maši ob 19.00 uri.
Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi delavnice molitve in
življenja; spoznali bomo njeno naravo, delovanje, vsebino, učinkovitost. Pridite in poglejte! Če želite več informacij si preberite
zgibanko. LEPO VABLJENI!
s. Hermina Nemšak FBS

SVETNIK TEDNA – sveti Zaharija, prerok
Bil je duhovnik iz Levijevega rodu, ko ga je Bog dvajset let starega že
poklical za preroka. Živel je v babilonski sužnosti in se je pridružil
Judom, ki so se vrnili v domovino. Leta 587 pred Kristusom je babilonski kralj Nabuhodonozor porušil jeruzalemski tempelj in mesto, Jude pa
odpeljal v pregnanstvo. Perzijski kralj Cir pa jim je dovolil vrnitev.
Judom se v Babiloniji ni preveč hudo godilo, zato se jih je le kakih
50.000 odzvalo razglasu. Ko so prišli v domovi no, so Judje našli ruševine in neobdelano divjino. Začeli so zidati tempelj. Pri tem delu so jih
zelo ovirali Samarijani, mešanci iz Izraelcev in poganskih Asircev, tako
da so Judje zidali z mečem v roki. Tudi vnema za novo božjo hišo je
kopnela; vsak je rajši skrbel za svojo. V tem težavnem času sta malodušno ljudstvo tolažila in spodbujala preroka Agej in Zaharija. Dosegla sta, da so Judje
leta 516 tempelj dozidali. Ko so starčki gledali obrise
novega templja in videli, da ne bo tako velik in ne tako
sijajen, kakor je bil stari Salomonov tempelj, so jokali.
Preroka sta jih tolažila, da bo novi tempelj, čeprav
manjši in ne tako veličasten, imenitnejši, ker bo vanj
stopil Mesija- Odrešenik. Zaharija je s preroškim duhom gledal daleč v
prihodnost. Videl je, kako bodo Judje ob prihodu tega Mesija večinoma
ostali neverni in ga bodo celo umorili; kako jih bo za to zadela še vse
hujša kazen, kakor je bila babilonska sužnost: raztepeni bodo med vse
narode, ob koncu časov pa se bodo kot narod celotno spreobrnili k
svojemu Kralju, ki so ga bili njihovi očetje zavrgli. »In Gospod bo kralj
čez vso zemljo; tisti dan bo en sam Gospod in njegovo ime bo le eno.«
»Tako govori Gospod nad vojskami: Glej, mož, ki mu je ime Mladika!
Kjer bo on, bo brstelo, in on bo zidal tempelj Gospodov. Da, on bo
sezidal svetišče Gospodovo. Prejel bo čast in bo sedel kot vladar na
svojem prestolu; tudi duhovnik bo na svojem prestolu in med njima je
sklenjen mir« (Zah 6,12 s1.). Goduje 6. septembra.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
NEDELJA OSTARELIH IN BOLNIH

22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03. 09. 2017 – 10. 09. 2017
Papež Frančišek: Jezus je vedno tam, z odprtim srcem. Razpros-

tira usmiljenje, ki ga ima v srcu. Odpušča, objema, razume. Jezus sočustvuje s človeško bolečino. Kadar se sreča z njo, iz
njegove notranjosti pride na plan tista drža, ki zaznamuje
krščanstvo: usmiljenje. Jezus vpričo človeške bolečine občuti
usmiljenje; Jezusovo srce je usmiljeno. Jezus izkusi sočutje. Dobesedno: Jezus čuti, da vsa njegova notranjost trepeta. Kolikokrat v evangelijih srečamo tovrsten odziv. Kristusovo srce
uteleša in razodeva Božje srce, ki
povsod, kjer sta moški ali ženska,
ki trpita, želi njuno ozdravljenje,
njuno osvoboditev, njuno polno
življenje.
Zato Jezus razprostira roke za
grešnike. Koliko ljudi tudi danes
vztraja pri zmotnem življenju, ker
ne najdejo nikogar, ki bi bil pripravljen pogledati ga ali pogledati
jo na drugačen način, z očmi – ali
bolje – s srcem Boga, torej
pogledati jih z upanjem. Jezus
namreč vidi možnost vstajenja
tudi v nekom, ki je nakopičil
mnogo napačnih izbir. Jezus je
vedno tam, z odprtim srcem;
razprostira tisto usmiljenje, ki ga
ima v srcu; odpušča, objema, razume, se približa: takšen je Jezus!

