32. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 uri za + Stanka Mlakarja
12. 11. 2017
Ponedeljek 13. 11. 2017
Ob 07.00 za + Marijo Mlakar in +
Stanislav Kostka, redovnik
Zimekove
Torek 14. 11. 2017
-----------------------Nikolaj Tavelić, mučenec
Sreda 15. 11. 2017
Ob 18.00 za +Jero in Franca Kočnika,
Albert Veliki, škof
sinova Alojza in Janeza
Četrtek 16.11.2017
Ob 18.00 za + Amalijo, Vero in Karla
Marjeta Škotska, kraljica
Juharta (obl.)
Petek 17. 11. 2017
Ob 7.00 v čast in priprošnjo Prihovški
Elizabeta Ogrska, redovnica
Božji Materi
Sobota 18. 11. 2017
Ob 07.00 za + Alojzijo, Franca, Zdenka
Posvetitev bazilik sv. Petra
in Maksimilijana Breznika
Ob 11.00 uri krst Anžeta Mlakarja
in Pavla
Ob 7.00 uri za žive in + farane
33. nedelja med letom
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Maksa Gosnika (obl.)
19. 11. 2017
in starše; Krst Eve Brumec
1. Danes je Martinova nedelja. Iskrene čestitke vsem Martinom z željo, da
bi radi posnemali sv. Martina v njegovi preprostosti, dobroti in usmiljenju,
predvsem pa v njegovi svetosti.
2. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu priskočili na pomoč pri
raznovrstnih delih: Dragu Skerbišu,
Daniju in Alojzu Lubeju ter Petru
Tonkoviču; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, tako župnijske kot podružnične,
hvala Jožetu Goričanu za organizacijsko
delo pri obnovi ostrešja in kritine nad
zakristijo, hvala Občini Slovenska
Bistrica za finančno pomoč pri prenovi
ostrešja in kritine nad zakristijo cerkve
sv. Jošta, sosedom Koprivnikom,
podjetju Ajd in vsem, ki ste sodelovali pri
omenjeni prenovi. Predvsem pa iskrena
hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku za
vodenje obhajanja svete evharistije ter
blagoslov obnovljene nove strehe. Hvala
družini Goričan za včerajšnjo in
današnjo pogostitev, ureditev bogoslužnega prostora in za vse, kar
storite za našo podružnično cerkev.

Slomšek o vinu in prekomernem uživanju vina
»Ako se bo vino pilo za potrebo, bo zdravilo. Kar pa se čez mero
žre, živi strup seveda je!«
Čeprav je Slomšek dejal, da »gorje fari, kjer se veliko vina popije«, je
vendarle rad opeval vinske gorice in spoštoval žlahtno kapljico, ob kateri
je zapisal: »Ljubeznivo vino je velika božja dobrota: žalostne oveseli,
bolnike pokrepča, starim ljudem daje moč, če se trezno pije, brez mere
ga piti je strup«. V vinski trti vidi najlepšo in najžlahtnejšo rožo, ko pravi:
»Na svetu lepše rož’ce ni, kakor je vinska trta.
Pozimi spi, po let’ cveti, v jesen sod že nataka.
Nobene svete maše ni, da bi ne b’la dar’vana;
nobene dobre volje ni, da bi ne b’la spošt’vana.«
Ta izredni božji dar je treba uživati po potrebi in za veselje, saj pravi:
»Uživaj ga moj brat, moja sestra za svojo pravo potrebo, stoj, nehaj,
kadar tebi treba več ni...« Prekomerno uživanje vina nujno vodi v greh,
še posebej »ako ti čez potrebo piješ, ako le iz kratkega časa liješ, liješ,
dokler te noge več ne nosijo in pamet ne zapusti..., takrat se ti celo vrsto
grehov zadolžiš.« Pijančevanje prinaša nesrečo celotni družbi in deželi.
Zato je zapisal: »Nesrečna dežela, nesrečen je kraj, kjer je zadosti
pijancev in pijank. Tam je veliko bahačev in lažnivcev, poštenih mož,
pridnih gospodarjev pa malo.« Ob vsem tem pa zaključi: »Grdoba je
sicer pijano moštvo, al’ ženstvo pijano še dvakrat grše«.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Pobrež:
petek 5. januarja 2018
Novo Tepanje: petek 12. januarja 2018

Razpored bralcev Božje Besede
32. nedelja med letom
Dekliška nedelja
12.11.2017
33. nedelja med letom
Otroška nedelja
19.11.2017
34. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.11.2017

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

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

SVETNIK TEDNA - sveti Nikolaj Tavelić
Slovenci smo leta 1999 dobili svojega prvega blaženega, škofa Antona
Martina Slomška. Hrvati pa imajo že več kot štirideset let svojega
prvega svetnika, ki ga časti vsa katoliška Cerkev. 21. junija 1970 je
namreč papež Pavel VI. v baziliki svetega Petra v Rimu slovesno
razglasil za svetnika hrvaškega frančiškana Nikolaja Tavelića, ki je
umrl kot mučenec v Jeruzalemu na današnji dan leta 1391. Nikolaj
(hrvaško Nikola) Tavelič se je rodil v Šibeniku med letoma 1340 in
1350 kot sin ugledne plemiške družine. Že zgodaj se je navdušil za
življenje po vzoru sv. Frančiška Asiškega, ker je imel pogosto
priložnost srečevati se z njegovimi redovnimi sinovi – frančiškani. Iz
zgodovinskih virov zanesljivo vemo, da je Tavelič deloval kot dušni
pastir v Bosni, kamor naj bi prišel leta 1379. Med številnimi gorečimi
misijonarji in odličnimi pridigarji frančiškanskega reda je v Bosni okoli
dvanajst let deloval tudi Nikolaj Tavelič. Bosenski frančiškanski vikariat
je imel sredi 15. stoletja nad 60 samostanov s 700 redovniki, ki so
svoje delo uspešno nadaljevali tudi po turški zasedbi Bosne po letu
1480. Nikolaj Tavelič je leta 1391 zapustil Bosno in odšel v Sveto
deželo – Palestino. Po neuspelih križarskih vojnah so
bili namreč frančiškani od leta 1342 službeni 'varuhi'
Svete dežele, za kar jih je postavil papež Klemen VI. in
ta naslov imajo še danes. To »varuštvo« je od vsega
začetka imelo mednarodni značaj in v tej ustanovi so
zastopani frančiškani vseh narodnosti. Tavelič je s
tovariši delal v gostišču za romarje in pri Božjem grobu.
Ob premišljevanju Kristusovega trpljenja in ob zgledu
sv. Frančiška Asiškega, ki je oznanjal evangelij pred
egiptovskim sultanom, je tudi Nikolaj z nekaterimi sobrati hotel
spreobrniti h krščanstvu jeruzalemskega voditelja Saracenov,
muslimanskih Arabcev. Toda njihov poskus je propadel: muslimane so
samo razjezili. Voditelj Saracenov je ukazal Nikolaja ter njegove
sobrate: italijanskega patra Štefana in francoska patra Deodata in
Petra vreči v ječo, kjer so jih bičali in z drugimi mukami hoteli pripraviti
do tega, da se odpovejo svoji veri. 14. novembra 1391 je prišel vojaški
poveljnik iz Gaze; ko so redovniki javno izpovedali svojo pripravljenost
umreti za Kristusa, je množica planila nanje in jih razsekala z meči.
Poročilo o njihovem mučeništvu so podpisale mnoge zanesljive priče.
Papež Leon XIII. jih je leta 1889 razglasil za blažene, Pavel VI. pa je
leta 1970 uslišal dolgoletne prošnje vernih Hrvatov in je Nikolaja
Taveliča uvrstil med svetnike.
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Gospod prihaja, pojdimo mu naproti!
32. nedelja med letom
Martinova nedelja
12. 11. 2017 – 19. 11. 2017
Papež Frančišek: Zakaj kvišku srca in ne kvišku telefonov?

Papež Frančišek se je med sredino katehezo vprašal: Zakaj na neki
točki duhovnik, ki vodi obhajanje, pravi Kvišku srca? »Ne pravi:
Kvišku telefone in fotografirajte,« je dejal papež in priznal, da ga zelo
žalosti, ko med obhajanjem maše vidi veliko telefonov, ki jih v zraku
držijo verniki, tudi duhovniki in škofje. »Lepo vas prosim. Maša ni nek
spektakel. Pomeni srečati se z Gospodovim trpljenjem in vstajenjem.
Zato duhovnik pravi: Kvišku srca. Ne pozabite: Nobenih telefonov.«
Kaj pomeni za vsakega med nami udeležiti se mašne žrtve in
pristopiti h Gospodovi gostiji: »Ali iščemo tisti vrelec, iz katerega vre
živa voda za večno življenje, ki iz našega življenja dela duhovno žrtev
slave in zahvale in iz nas naredi eno samo telo s Kristusom?« Kot je
izpostavil papež, je ravno to najgloblji smisel svete evharistije –
zahvala: »Evharistija pomeni zahvalo. Zahvalo Bogu Očetu, Sinu in
Svetemu Duhu, ki nas vključuje in spreminja v svoje občestvo ljubezni.«
Drugi vatikanski koncil je gnala velika želja, da bi kristjane
privedel do razumevanja veličine vere in lepote srečanja s
Kristusom. Zato je bilo nujno, da se je pod vodstvom
Svetega Duha izvedlo ustrezno prenovo liturgije, saj
Cerkev iz nje stalno živi in se zaradi nje prenavlja.
Osrednja tema, ki so jo izpostavili koncilski očetje, je bila
liturgična formacija vernikov, ki je nepogrešljiva pri
resnični prenovi. In to je tudi namen tega cikla katehez, ki
ga je papež Frančišek začel danes: »Rasti v zavedanju o velikem daru,
ki nam ga je Bog dal z evharistijo.« Evharistija je čudovit dogodek, v
katerem Jezus Kristus, ki je naše življenje, postane navzoč. »Udeležiti
se maše pomeni še enkrat živeti Gospodovo trpljenje in odrešenjsko
smrt. Je teofanija: Gospod postane navzoč na oltarju, da bi bil darovan
Očetu za zveličanje sveta.«

