24. nedelja med letom
Otroška nedelja
17. 09. 2017
Ponedeljek 18. 09. 2017
Jožef Kupertinski, duhovnik
Torek 19. 09. 2017

Januarij, škof

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Olgo in Janeza Žlegla
(obl.)
Ob 07.00 za zdravje
Ob 19.00 za + Bronislavo Pliberšek (1341)

Sreda 20. 09. 2017
Ob 19.00 za + Alojzijo Brdnik (1277)
Favsta, mučenka
Četrtek 21. 09. 2017
Ob 19.00 v dober namen
Matej (Matevž), evangelist
Petek 22. 09. 2017
Ob 07.00 za + Alojzijo Lubej (1248)
Mavricij, mučenec
Sobota 23. 09. 2017
Ob 07.00 za + Terezijo (obl.), Franca in
Pij iz Pietrelcine, redovnik
Frido Vivod
25. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Jožeta Kuka (obl.) in
Slomškova nedelja
starše
24. 09. 2017
1. Včeraj je bil v spomin na Zdenko Serajnik, ki je pogosto priromala iz
Slovenskih Konjic na Prihovo, pohod njej v spomin. Pohoda se je udeležil tudi župan Miran Gorinšek. Pohodnike smo pogostili, za kar gre
iskrena hvala Marti Mlakar, Milici Lubej in Mariji Mlakar ter domači gospodinji.
2. Z današnjo nedeljo začenjamo čas verouka za naše otroke. Hvala Bogu,
da je otrok vedno več, je pa tudi pravi blagoslov, da imamo tri katehiste
(Tino Sojar Voglar, Urško Flis in Sama Pučnika), ki bodo poučevali
verouk, vendar ne namesto vas starši, ampak ob vas. Zato ne pozabite,
da ste ključnega pomena pri tem, kakšen odnos bo otrok vzpostavil do
verouka ter do Boga in Cerkve. Katehisti bodo v otrocih prižigali luč vere,
vi pa jih z molitvijo, zglednim krščanskim življenjem in s spodbudami
navdušujte in jim pomagajte, da ta luč vere ne bo ugasnila, ampak
vzplamtela ter ogrela tako njihova kot tudi vaša srca za vse plemenito,
sveto in Božje!
3. V preteklem tednu smo imeli eno večjih del v zgornji dvorani Doma
Marijinega varstva. Ometali smo zidove in tako pripravili prostor za
estrih. Iskrena hvala za pomoč pri teh delih: Petru Tonkoviču, Slavku
Juhartu, Slavku Figeku, Tonetu Leskovarju, Davorju Mlakarju, družini
Skerbiš za postavitev gradbenega odra, Davorju Mlakarju, Marčiju Mlakarju in Daniju Lubeju za izkop in zasip ter ureditev prostora, kjer je
rastla lipa, Janku Juhartu za pleskanje. Iskren boglonaj!

4. V sredo bomo imeli trgatev in vas prosim, da se trgatve v čim večjem
številu udeležitve. Ob tem, da bomo lahko na ta način čim prej pobrali
grozdje je namen trgatve tudi v tem, da se skupaj poveselimo in gradimo
prijetne medsebojne odnose.
5. Pretekli torek sem imel s ključarji sestanek in smo se odločili, da bomo
vso grozdje prodali, saj je delo v kleti prezahtevno. Vinograd pa bomo za
enkrat še obdržali in s skupnimi močmi obdelovali.
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Obhajati Marijin spomin pomeni obhajati, da smo kakor Ona tudi mi povabljeni
iti ven in se z njenim pogledom, z njenim globokim usmiljenjem, z njenimi
dejanji podati v srečanje z drugimi. Motriti Marijo pomeni čutiti močno povabilo k posnemanju njene vere. Njena navzočnost nas vodi v spravo … Ne bojmo se
izstopiti in drugih gledati z njenim pogledom; s pogledom, ki iz nas dela brate.«

URNIK VEROUKA
Torek: katehet Samo Pučnik: * ob 15.00 uri => 7. razred
* ob 16.00 uri => 8. razred
Sreda: katehistinja Urška Flis:* ob 15.00 uri => 3. in 4. razred
* ob 16.00 uri => 5. in 6. razred
Sreda: katehistinja Tina Sojar Voglar: * ob 16.00 uri => 1. in 2. razred
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Sevec:
petek, 17. novembra 2017
Prepuž:
petek 24. novembra 2017

Razpored bralcev Božje Besede
24. nedelja med letom
Otroška nedelja
17.09.2017
25. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24.09.2017
26. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01.10.2017

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

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

SVETNIK TEDNA – Matej (Matevž), evangelist
Matej je bil Jud iz Galileje, njegov oče naj bi
bil Alfej. Matejevo drugo ime je Levi. Rodil
se je v 1. stoletju v Galileji, umrl pa v 1. stoletju v Etiopiji oz. Perziji. Eden najlepših in
tudi najbolj pretresljivih prizorov, kako Jezus
izbira in kliče svoje učence, se je prav gotovo odigral pred mitnico v Kafarnaumu. Nič
»hudega sluteč« cestninar Matej je tako kot
vsak dan opravljal svoj posel, ko pride mimo
Jezus in mu, zdi se, da kar tako, mimogrede, reče: »Hodi za menoj.« Matej je moral
Jezusa vsaj bežno poznati, moral je biti vsaj
malo seznanjen z njegovim naukom, moral
je vsaj slutiti, v kaj se spušča, da je lahko v
trenutku zapustil mitnico, ugodno življenje in domače ter se odpravil za
njim. Jezus mu je, kakor pravijo razlagalci njegovega življenja, »prešinil
vso dušo« ter ga »navznoter ganil z nevidnim sunkom svoje milosti«.
Matej je med Jezusovimi učenci veljal za bolj izobraženega; kot cestninar je bil gotovo vešč branja in pisanja, pa tudi Stara zaveza mu ni bila
tuja, saj se velikokrat sklicuje nanjo. Samo po sebi umevno se zato zdi,
da je apostol Matej s posebno ljubeznijo zbiral Jezusove besede, jih
zapisoval, primerjal, jih izročal naprej in tako ustvarjal poseben vir
besedil in Jezusovih besed, ki so bili, poleg Markovega evangelija,
poglaviten vir evangelija po Mateju. Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je
dejansko dal dokončno obliko temu najdaljšemu evangeliju, velja, da je
Matej duhovni prednik, začetnik izročila, katerega »rezultat« je prvi
izmed štirih evangelijev. Matej je evangelij napisal pred svojim odhodom iz Palestine; z njim je hotel nagovoriti Jude in jih pridobiti za krščanstvo. Izročila o kasnejšem Matejevem življenju in delovanju so zelo
skopa. V njih je, kljub mnogim pričevanjem, težko spoznati zgodovinsko jedro. Potem ko je zapustil Palestino, naj bi šel oznanjat evangelij v
Etiopijo, kjer naj bi tudi pretrpel mučeniško smrt. Če in na kakšen
način, ni jasno, saj se izročilo in poročila o tem razhajajo. Tako naj bi
po enih virih bil mučen tako, da so ga s klini pritrdili v zemljo in okrog
njega zakurili ogenj, ki pa je čudežno ugasnil. Druga zgodba govori o
maščevalnem kralju Hirtakosu, ki naj bi ga med maševanjem ukazal s
sulico prebosti. Bil pa naj bi tudi obglavljen.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
24. nedelja med letom
Otroška nedelja
17. 09. 2017 – 24. 09. 2017
Papež Frančišek: Krščansko upanje je osnovano na veri v Boga, ki
vedno dela nove stvari v življenju človeka, zgodovini in vesolju. Naš
Bog je Bog, ki ustvarja novosti, saj je Bog presenečenj.
Ni krščansko hoditi s pogledom uprtim v tla, ne da bi dvignili oči proti
obzorju. Kakor da bi se vsa naša pot končala tukaj, le po nekaj metrih
potovanja. Kot da v našem življenju ne bi bilo nobenega cilja in nobene
globine.
Zadnje strani Svetega pisma nam kažejo poslednje obzorje vernikove
poti. To je nebeški Jeruzalem. Upodobljen je predvsem kot neskončno
prebivališče, v katerem bo Bog zbral vse ljudi, da bi dokončno prebivali
z njim. To je tudi naše upanje. In kaj bo storil Bog, ko bomo končno z
njim? Izkazal nam bo neskončno nežnost, kakor oče, ki sprejme svoje
otroke, ki so se dolgo naprezali in trpeli.
Bog ni želel naših življenj po pomoti, ni samega sebe in ne nas prisilil
na neizprosne noči bridkosti. »Ustvaril nas je, ker nas želi srečne. Je
naš Oče. In če mi tukaj, sedaj, doživljamo življenje, ki ni tisto, ki ga je
on želel za nas, nam Jezus zagotavlja, da Bog sam izvršuje svojo odkupitev.«
Mi verujemo in vemo, da smrt in sovraštvo nista zadnji besedi, izgovorjeni v priliki o človeškem življenju. Biti kristjani nakazuje novo perspektivo: pogled poln upanja. Nekdo verjame, da življenje zadrži srečnost v
mladosti in preteklosti ter da je življenje počasno propadanje. Nekateri
mislijo, da je naše veselje samo občasno in minljivo, v življenje ljudi pa
je zapisan nesmisel. »Mi kristjani pa tega ne verjamemo,« je poudaril
papež. »Verjamemo, da je na človekovem obzorju sonce, ki vedno
sveti. Verjamemo, da naši najlepši dnevi morajo šele priti. Smo bolj
ljudje pomladi kot jeseni: prej vidimo poganjke novega sveta kot pa
porumenelo listje na vejah. Vemo, da nas Bog želi kot dediče obljube
in neutrudne gojitelje sanj.« Frančišek je povabil, naj si zastavimo
vprašanje: »Sem oseba pomladi ali jeseni? Oseba pomladi, ki čaka
cvetje, čaka sadove, čaka sonce, ki je Jezus; ali pa oseba jeseni, ki
vedno gleda v tla, zagrenjena, z obrazom pekoče paprike.«

