27. nedelja med letom
Dekliška nedelja
Benedikta, devica
08. 10. 2017
Ponedeljek 09. 10. 2017
Dionizij, škof
Torek 10. 10. 2017

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Kristino Rupnik
(obl.), Stanka in sinova
Ob 07.00 za + Amalijo in Antona Hribernika ter rodbino

Danilo (Danijel), mučenec
Sreda 11. 10. 2017
Filip, diakon

Ob 18.00 za +Terezijo Zorko
Ob 18.00 za + Ivana (obl.), Julijano in
Stanka Mlakarja

Četrtek 12. 10. 2017
Ob 18.00 za + Antona Podvršnika (obl.)
Maksimilijan Celjski, mučenec
Petek 13. 10. 2017
Ob 18.00 za + Jožefa Sitarja (obl.)
Gerald, vitez
Ob 07.00 za zdravje
Sobota 14. 10. 2017
Ob 11.00 krst Patrika Bezgeta
Kalist I., papež
Ob 13.00 za srečen zakon Katje Kotnik in
Marka Ribiča ter krst Žana Ribiča
Ob 7.00 uri za žive in + farane
28. nedelja med letom
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Jožefa Strnada (obl.)
15. 10. 2017
in starše Štabej
1. Včeraj sta bile na srečanju mladincev zdravnica Eva Koban in zobozdravnica Klara Rakuša, ki sta se skupaj z ostalimi zdravniki in zdravnicami
udeležile tri-mesečne humanitarno medicinske odprave v Matangi na
Madagaskarju. Ob tej priložnosti sta se zahvalile vsem, ki ste ju lansko
leto finančno podprli. Z zbranimi sredstvi so nudili zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo 1600 bolnim, obnovili zalogo zdravil in sanitetnega
materiala za nekaj mesecev, nakupili zalogo pločevink s koncentriranim
mlekom za podhranjene otroke za obdobje pol leta, prispevali k obnovi
vaške ambulante, nakupili nekaj osnovnih pripomočkov za zdravstveno
obravnavo: elektronsko tehtnico za dojenčke, elektronski termometer,
otoskop itd. Zdravnice se vam iskreno zahvaljujejo za vašo pomoč!
2. Danes sklepamo teden molitve za življenje. Naj se naša hvaležnost za
dar življenja prelije v molitev za tiste, ki jim je kršena pravica do življenja
že pred rojstvom, pa tudi za tiste, ki jim je neozdravljiva bolezen, po
našem razumevanju, vzela življenje vse prezgodaj.
3. Pred kratkim smo končno uspeli obnoviti zalogovnik za sekance in s tem
imamo spet visok račun za poravnati (7 tisoč evrov, med tem ko smo 7
tisoč že plačali). Lepo prosim, če lahko, po svojih močeh, pomagate pri
plačilu. Iskren boglonaj!

4. Prihodnjo nedeljo smo vabljeni na Brinjevo goro, še posebej člani ŽPS,
pa tudi ostali. Z nami bo voditelj pastoralne službe na škofiji v Mariboru,
g. Frančišek Bertolini. Vabljeni.
5. Učenci in učiteljice OŠ Prihova obveščajo, da bo na šoli Prihova potekala zbiralna akcija papirja, saj lahko le s skupnimi močmi uspemo napolniti kontejner. Zbiralna akcija bo potekala od torka, 10. 10. do petka, 13.
10. 2017. Že vnaprej iskrena hvala za sodelovanje!
6. V soboto, 14. oktobra bo dekanijsko romanje v Stično. Sodelovali bomo
na vseslovenski zahvali za milosti, ki smo jih bili deležni ob praznovanju
100 – letnice prikazovanj Matere Božje v Fatimi. Obenem se bomo
srečali z verniki sosednje Hrvaške. Odhodi: 7.00 – Loče (pri studencu),
7.05 – Žiče (pri Kranjcu), 7.10 – Tepanje (pri bencinski pumpi), 7.15 –
Slovenske Konjice (avtobusna postaja), 7.25 – Zreče (pri gasilskem
domu) in 7.35 – Stranice (pri Jani); prijava: gospa Marija Kovačič, tel.
041 967 440, do srede, 11. oktobra; dar za prevoz: 9 €
7. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Marko Ribič, rkt. vere,
samski, iz Zg. Grušovja in nevesta Katja Kotnik, rkt. vere, samska, iz
Prepuža. Iskrene čestitke!
8. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri raznovrstnih delih: pleskarjema Janku in Marjanu Juhartu, Alfonzu Zajku in Otu
Listu, Daniju Lubeju ter Dragu in Mariji Skerbiš. Iskrena hvala.
9. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Vinarje:
petek, 1. december 2017
Prihova:
petek, 7. december 2017
Raskovec: petek, 15. december 2017

Razpored bralcev Božje Besede
27. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.10.2017
28. nedelja med letom
Otroška nedelja
15.10.2017

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

10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
OTROCI

29. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.10.2017

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad

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

SVETNIK TEDNA – sveti Maksimilijan Celjski, mučenec
V rimskem mestu Celei, današnjem Celju, je iz mlade krščanske občine
izšel škof Maksimilijan. Zanesljivo je dejstvo, da je Maksimilijan živel v
drugi polovici 3. stoletja, ni pa mogoče točno določiti niti letnice njegovega
rojstva niti njegove mučeniške smrti. Gotovo je bilo krščanstvo ukoreninjeno v Celei že v 3. stoletju. Po pričevanju zgoraj omenjenega življenjepisca
je bil Maksimilijan rojen med letoma 226 in 236 premožnim krščanskim
staršem latinskega rodu v Celei. Od staršev se je sin navzel človeške
plemenitosti, ki je podlaga za versko življenje po Božji milosti. Ob starših
mu je prvi verski pouk nudil duhovnik Oranius. Starše je izgubil še mlad in
postal je dedič bogatega imetja, katerega je razdelil med reveže, osvobodil
je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil posvečen v duhovnika. Bil je tako
zglednega življenja, da ga je papež Sikst II. posvetil v
škofa in ga poslal oznanjat evangelij v Norik. Po izročilu je svoj prvi škofovski sedež imel v Laureacu (sedanjem Lorchu od izlivu Aniže v Donavo). Svojim vernikom
je bil pravi oče: lajšal je njihove telesne in duhovne
stiske in tegobe. Iz Laureaca je potoval daleč naokoli.
Tako je v skrbi za Gospodov vinograd preživel dvajset
let. Besedo odrešenja je prišel oznanjat tudi v svoje
rojstno mesto. Rimski sodnik, nosilec cesarske oblasti,
ga je nagovarjal, naj se odpove Kristusu in se pokloni
državnim bogovom. Prigovarjal mu je, naj prižge kadilo
v čast vojnemu bogu Marsu, toda škof Maksimilijan se
za njegove besede ni zmenil. Ko ni nič dosegel zlepa, je skušal Maksimilijana omajati z grožnjami. »Vem, komu sem veroval!« je za apostolom
Pavlom vztrajal junaški škof. Sodnik ga je obsodil na smrt z obglavljenjem.
To se je zgodilo najverjetneje okoli 305 pod Dioklecijanovim preganjanjem.
Njegovo truplo so kristjani pokopali ob mestnem obzidju na kraju, kjer je
še danes cerkvica sv. Maksimilijana. Celjski grofje so tej cerkvici podelili
nekaj okoliškega zemljišča. Življenjepis sv. Maksimilijana, ki je v mariborski škofiji zelo priljubljen svetnik in krstni zavetnik mnogim vernim ljudem,
je vključen tudi v Kroniko celjskih grofov neznanega avtorja. Kristjani, ki so
iz Celeie bežali proti jugu, so češčenje sv. Maksimilijana zanesli v Slovensko primorje. Njegovi posmrtni ostanki so po čudni poti prišli v Passau,
kjer ga častijo kot škofijskega zavetnika.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
27. nedelja med letom

Dekliška nedelja
Sklep tedna molitve za življenje
08. 10. 2017 – 15. 10. 2017
Papež Frančišek: Greh ni madež, ampak je neposlušnost. In vedno v
odnosu do Boga
Nihče ne more reči: 'Jaz sem pravičen', ali: 'Jaz nisem kot tisti ali kot
tista'. Grešnik sem. Rekel bi, da je prvo ime, ki ga vsi imamo: grešniki.
Zakaj smo grešniki? Ker smo bili neposlušni. To je vedno v odnosu do
Gospoda. Rekel je eno stvar, mi smo storili drugo. Nismo poslušali
Gospodovega glasu, čeprav nam je tolikokrat govoril. V našem življenju, vsak lahko pomisli: 'Kolikokrat je Gospod govoril meni… in kolikokrat ga nisem poslušal! Govoril je po starših, družini, katehetu, v cerkvi,
po pridigah. Spregovoril pa je direktno v srce.
Mi pa smo se uprli. To je torej ta greh. Upiranje in vztrajnost v hoji za
pokvarjenimi nagnjenji našega srca in padanje v 'majhna' vsakodnevna
malikovanja: pohlep, nevoščljivost, sovraštvo in še posebej opravljivost. Ta opravljivost je vojna srca za uničenje drugega. Greh uničuje
srce, uničuje življenje, uničuje dušo, jo oslabi, napravi bolno. In ta greh
je vedno v odnosu do Boga. Ni madež, ki se ga odstrani. Če bi bil madež, bi zadostovalo iti v pralnico in ga
očistiti… Ne. Greh je v uporniškem odnosu
do Gospoda. Oduren je že sam v sebi in
oduren je do Gospoda, ki je dober. Če
svoje grehe gledam tako, namesto, da
vstopim v depresijo, začutim ta veliki
občutek, ki je sram, sramota, o kateri govori prerok Baruh. Sram je milost.
Sram odpre vrata ozdravljenju. Vabim vas,
da začutite pred Gospodom ta sram zaradi svojih grehov in ga prosite
ozdravljenja. Ko nas Gospod vidi osramočene zaradi tega, kar smo
storili in ko v ponižnosti prosimo odpuščanja, nam jih On, ki je Vsemogočni, izbriše, nas objame, poboža in odpusti. Pot, po kateri pridemo
do odpuščanja, je ta, o kateri nas poučuje danes prerok Baruh. Danes
hvalimo Gospoda, ker je hotel razodeti svojo vsemogočnost ravno v
usmiljenju in odpuščanju, pred tako dobrim Bogom, ki odpušča vse in
ima tako veliko usmiljenje, prosimo za milost sramu.

