29. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Janez Pavel II, papež
22. 10. 2017
Ponedeljek 23. 10. 2017
Janez Kapistran, duhovnik
Torek 24. 10. 2017

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Zdenko Serajnik
Ob 10.00 uri za + Metoda Pučnika
Ob 07.00 za + Miro (Marijo) Pučnik

Anton Marija Claret, škof
Sreda 25. 10. 2017
Ob 18.00 za +Alojzijo, Franca, Zdenka in
Tadej (Dejan), škof
Maksimilijana Breznika
Četrtek 26. 10. 2017
Ob 18.00 za +Alfonza Zajka
Demetrij Solunski, mučenec
Petek 27. 10. 2017
Ob 18.00 za + Marijo Kotnik
Sabina Avilska, mučenka
Sobota 28. 10. 2017
Ob 07.00 za + Jožefa Skerbiša (obl.)
Simon in Juda Tadej, apostola Ob 12.00 uri krst Jošta Steinacherja
Ob 7.00 uri za žive in + farane
30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Ob 10.00 uri za + Jurija, Julijano in
Mihael Rua, redovnik
Branka Juharta
29. 10. 2017
Krst Špele Kokljič (pm)
1. Ob 10.00 uri: Iskrena hvala vsem duhovnikom za somaševanje in še
posebej nadškofu dr. Marjanu Turnšku za vodenje somaševanja, globoko nagovorljive besede in sklep tridnevnega praznovanja v spomin na
Prihovčanko Zdenko Serajnik. Z današnjim dnem sklepamo mednarodni
znanstveni simpozij, ki smo ga imeli v petek v Slovenskih Konjicah, v
soboto v Oplotnici in danes sklep v rojstnem kraju na Prihovi, kjer je bila
Zdenka Serajnik krščena in imela svoj dom do 21. leta starosti. Na simpoziju smo razgrnili njeno bogato duhovno življenje in ustvarjanje. Bila je
neutrudljiva, dosledna, asketsko skromna, ustvarjalna, predvsem pa
verna pokončna žena, ki ji je bil Bog nenehni
spremljevalec, sogovornik in cilj. Četudi globoko
zasidrana v nenehni dialog z Bogom, se ni branila
biti nenehno vpeta tudi v preprosti vsakdan življenja Cerkve, župnije in kraja. Na vse pomanjkljivosti je rada odgovarjala in to z veliko mero kompetentnosti in dobronamernosti. Tako je sooblikovala življenje, ga bogatila in žlahtnila.
Ob simpoziju je izšla pesmarica z uglasbenimi
pesmimi Zdenke Serajnik z naslovom Izliva duša
se mi v hvalospev ter znanstvena monografija z naslovom Svetloba
drami našega duha, ki je sad 20-tih raziskovalcev in predvsem Občine

Slovenske Konjice, ki je zagotovila sredstva, ne le za monografijo in
simpozij, ampak tudi za ostale spremljevalne dogodke. Vsi, ki želite
monografijo prebrati, jo lahko brezplačno vzamete, seveda po načelu
»ena za vsako družino!« Knjigo lahko vzamete v zgornji dvorani, kjer vas
čaka tudi kozarček »rujnega prihovčana« ter dobrote marljivih gospodinj.
K mizi povabite tudi tiste, za katere veste, da vabilo župnika ni dovolj,
ampak potrebujejo še vaše dodatno povabilo.
2. Prihodnjo soboto, tj. 28. 10. Bo ob 9.00 prvi letošnji mavrični dan, ki bo
trajal do 12. ure. Prispevek za malico in material znaša 2€. Vabljeni vsi
predšolski in osnovnošolski otroci.
3. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v sredo pomagali pri pospravljanju drv iz
gozda: Alojzu Lubeju, Matjažu Pemu, Branku Flisu, Slavku Figeku,
Antonu Polegeku, Simonu Ozimiču, Jožetu Pliberšku, Slavku, Milanu in
Stanku Pučniku.
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, Martinu in Simonu za
košnjo trave, hvala gospodinjam za pecivo, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. Danes je dan volitev predsednika oz. predsednice države. Ne pozabimo
na to pomembno dolžnost soodločanja in oblikovanja naše prihodnosti!
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Dobrova :
petek 22.december 2017
Dobriška vas: petek 29.december 2017

Razpored bralcev Božje Besede
29. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.10.2017
30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
29.10.2017
31. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
05.11.2017

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

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

SVETNIK TEDNA – sveti Simon in Juda Tadej, apostola
Oba svetnika, ki ju najpogosteje častimo skupaj, saj naj bi po izročilu na isti
dan pretrpela mučeniško smrt, je v zemeljskem življenju vezala tudi medsebojna sorodstvena vez: skupaj z Jezusom so bili med seboj bratranci. V apostolskem zboru sta imela vsak svojega soimenjaka, zato je nujno, da jih med
seboj ločimo po vzdevkih. Simonov soimenjak je bil prvak med apostoli, ki ga
je Jezus sam preimenoval v Petra; Judov pa neslavni junak, izdajalec Iškarijot. Gre za dva, lahko bi rekli, precej preprosta apostola: nikjer v Svetem pismu ne rineta v ospredje, tudi o njunem
dejanskem življenju imamo le nekaj skopih podatkov. Judu nekateri pripisujejo
avtorstvo kratkega »Judovega pisma«, a
tudi tega ne moremo z gotovostjo trditi.
Dolgo časa je bil pozabljen, njegovo češčenje pa se je obnovilo v zadnjih dveh
stoletjih. Po številnih cerkvah vidimo njegovo podobo, pred katero verniki s prošnjo za uslišanje molijo posebno molitev k
njemu. Evangelij naj bi oznanjal v Mezopotamiji, pozneje pa prišel v Perzijo, kjer
naj bi ga duhovniki poganskega boga Mitre pobili do smrti. Na isti dan naj bi mučili
in usmrtili tudi svetega Simona: na pol so
ga prežagali z žago. Simon je sprva pripadal verski skupnosti zelotov; od tod naj
bi izhajal njegov vzdevek »Gorečnik«.
Evangelij naj bi oznanjal med Judi v diaspori.
Rodila sta se v času okoli Kristusovega
rojstva, umrla pa 28. oktobra v 1. stoletju v Perziji; po legendi naj bi umrla na
isti dan, o Simonovi smrti govori legenda, da se je to zgodilo 1. julija 47.
Družini: Simon naj bi bil sin škrlatarja, po legendi je bil on ženin iz Kane Galilejske. Judov oče je bil Kleofa ali Alfej, brat sv. Jožefa, mati pa Marija, v sorodu z Jezusovo materjo. Imel je še dva brata, Jakoba mlajšega in Simeona,
drugega jeruzalemskega škofa. Simon in Juda Tadej naj bi bila bratranca.
Zavetnika: Juda Tadej je predvsem priprošnjik v hudih stiskah in brezupnih
zadevah, Simon pa zavetnik barvarjev, strojarjev, usnjarjev, tkalcev, zidarjev,
gozdnih delavcev in sekačev.
Upodobitve: Simona skoraj vedno upodabljajo z mučilnim orodjem v roki: z
žago, s sulico, kijem, z mečem ali s sekiro; včasih ima ob sebi tudi križ, vedno
pa knjigo. Juda Tadej pa ima ob sebi kij, kamne, helebardo in prav tako knjigo.
Godujeta: 28. oktobra.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
Sklep znanstvenega simpozija o
Zdenki Serajnik

29. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22. 10. 2017 – 29. 10. 2017

Sv. papež Janez Pavel II.:
 Stopati skozi prizore rožnega venca ob Mariji pomeni napotiti se v
'Marijino šolo', da bi spoznali Kristusa, prodirali v njegove skrivnosti
in razumeli njegovo oznanilo.
 Molitev krepi trdnost in duhovno povezanost družine ter ji daje
deležništvo pri božji 'trdnosti'.
 Bog daje človeku pomoč, da izpolni, kar mu nalaga, četudi se mu
zdi, da je neizvedljivo. V tem je skrivnost vsakega božjega klica.
Razmišljanje Zdenke Serajnik
Nikoli ne zapusti nas, Gospod,
ohranja tvoja naj nas, Bog, bližina,
ostani našega neba vedrina,
ti v naših srcih živo si nebo.

Položi, Mati, svojega nam Sina,
položi na utrujene roké,
položi nam ga v ranjeno srce,
da zdrami moč nas tvojih bolečin.

Razsvétlil si s seboj nam vso zemljó:
Sovraštvo jedko pretališ v milino,
ti naša si poslednja veličina,
ti vse si v nas, da eno smo Telo.

Začutimo naj do srca globin,
kako te rane Sinove skalé,
sledovi bičanja močnó bolé,
kako strahoten križanja je že spomin.

Ljubezen si, zato te ljubimo,
ti večna polnost si zapovedi,
po veri smo se vate potopili.

Polagaš res predragega nam Sina
v srce kot najsvetejši sad daritve,
ki neprestano se za nas obnavlja.

Kar si želel, s teboj smo izpolnili,
utrip postali tvoje smo neskončnosti
in v tvojo slavo se použivamo.
(Zdenka Serajnik leta 1980)

Ga li sprejema duša in pozdravlja,
postaja jedro naše posvetitve,
življenja čisto nova v nas vsebina?
(Zdenka Serajnik leta 1991)

Papež Frančišek: »Na oltarju učinkovitosti, ki je 'zlato tele' današnjega
časa, ne smemo žrtvovati temeljnih vrednot, kot so demokracija,
pravičnost, svoboda, družina, stvarstvo. V bistvu moramo težiti k
'civiliziranju trga' z vidika etike, ki je prijateljica človeka in njegovega
okolja.«

