Jezusov krst
Nedelja mož in fantov
07. 01. 2018
Ponedeljek 08. 01. 2018
Severin Noriški, opat
Torek 09. 01. 2018

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za +Branka Stupana (obl.) in
rodbino Kos
Ob 07.00 za + Alojzijo Lubej (1249)

Msgr. Stanislav Zore ob dnevu samostojnosti in enotnosti: Vriskaj, Ljubljana! Ukaj, Maribor. Veseli se ti, ki ti je bil podarjen raj pod Triglavom.

Pij IX., papež
Sreda 10. 01. 2018

Gregor Niški, škof
Četrtek 11. 01. 2018
Pavlin Oglejski, škof
Petek 12. 01. 2018
Tatjana (Tanja), mučenka
Sobota 13. 01. 2018
Hilarij (Radovan), škof
2. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14. 01. 2018

»Cerkev lahko primerjamo z ladjo; ko množica vernikov vstopi, jih cerkev
sprejme kot valove…, potem cerkev med skupnimi molitvami vernikov
buči, kot buči morje ob udarjanju valov ob obalo; med psalmi pa prepevanje mož, žena, devic, otrok, kipi kot šum valov« (sv. Ambrož, Exam.
3,23).

Ob 18.00 za + Ivano Leskovar (8. dan)
Ob 7.00 za + Jožeta Kolarja in starše
Ob 7.00 za + Janeza Županeka (obl.)
Ob 7.00 za + Karla Kolarja (obl.), Marijo in
Jožeta
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu: za + Marijo,
Antona in Jožefo Pliberšek

1. Včeraj smo imeli »novoletno dekanijsko srečanje in praznovanje mladih«. Srečanja se je udeležilo 27 mladih ter konjiški kaplan Robi Sekavčnik, ki je vodil srečanje. Iskrena hvala kaplanu Robiju, mladini in tudi
vam za pecivo in ostale darove za srečanje.
2. Dragi otroci! V adventni akciji ste bili povabljeni, da prihranite nekaj
denarja za lačne otroke. Dobili ste šparavčke v katere ste skrbno dajali
denar, ki ste ga prihranili za lačne otroke. Zato je prav, da jih podobno
kot modri z Vzhoda oziroma Trije kralji, prinesete k Jezusu v jaslice.
3. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi:
Preloge, Vrhole, Sevec, Prepuž in Vinarje. Iskrena hvala za lep sprejem,
pa tudi za dar, ki bo šel za plačilo še ne poravnanih računov za obnovo
Župnijskega doma Marijinega varstva. Še posebej iskrena hvala spremljevalcem: Tonetu Polegeku, Branku Sajku, Petru Korošcu, Slavku
Juhartu, Kristini Strnad in Petru Tonkoviču.
4. Iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim darovalcem za
obnovo Župnijskega doma Marijinega varstva v decembru 2017: Branki
Sajko, Marjanu Mlakarju, Alojzu Lubeju, družini Vivod iz Sp. Grušovja,
družini Rorič, družini iz Prelog in drugim neimenovanim. Iskren boglonaj!
5. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk preko
župnišča, da čim prej sporočite v župnijsko pisarno.
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

V trenutku, ko je Jezus, krščen po Janezu, stopil iz vode reke Jordan, se je
zaslišal glas Boga Očeta iz višav: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim
imam veselje« (v. 17). Istočasno je Sveti Duh v obliki goloba prišel nad
Jezusa, in dal javni začetek njegovega poslanstva zveličanja. Prerok Izaija
pravi: »Ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po
ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, zvesto
bo z resnico oznanjal pravico« (Iz 42,2-3), kot zvesti in krotki služabnik.
Takšen je misijonarski stil Kristusovih učencev: oznanjati evangelij s
krotkostjo in odločnostjo, ne da bi nad komerkoli kričali, brez kakršne koli
domišljavosti ali siljenja. Kako je mogoče privlačiti za Kristusa? To pa se
lahko začne iz močne povezanosti z Njim v molitvi, češčenju in konkretni
dejavni ljubezni, kar je služiti Jezusu v najmanjših bratih. S posnemanjem
Jezusa, dobrega in usmiljenega pastirja in poživljeni z njegovo milostjo,
smo poklicani napraviti svoje življenje veselo pričevanje, ki razsvetljuje
pot, prinaša upanje in ljubezen.
Razpored bralcev Božje besede
Jezusov krst
Nedelja mož in fantov
07.01.2018
2. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.01.2018
3. nedelja med letom
Otroška nedelja
21.01.2018

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

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

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
petek 7. 12. 2017
Raskovec:
petek, 15. 12. 2017
Dobrova :
petek 22. 12. 2017
Dobriška vas:
petek 29. 12. 2017
Pobrež:
petek 5. 01. 2018
Novo Tepanje: petek 12. 01. 2018
Zg. Grušovje: petek, 19. 01. 2018

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 01. 2018
sobota, 3. 02. 2018
petek, 9. 02. 2018
petek, 16. 02. 2018
petek, 23. 02. 2018
petek, 2. 03. 2018

Čiščenje je lahko tudi na kateri drugi dan.

Papež Frančišek: »Razglašenje je tudi Misijonski dan otrok, ki letos
otroke vabi, da bi Jezusov pogled postal vedno bolj njihov pogled in bi
postal dragocen voditelj pri njihovem prizadevanju za molitev, bratstvo
in podelitev dobrin s pomoči potrebnimi vrstniki.«
SVETNIK TEDNA – Pavlin Oglejski
Rodil se je okoli leta 725 v stari furlanski rodbini iz Ogleja ali okolice,
morda iz Čedada. Doma so mu dali zelo dobro vzgojo in najvišjo možno bogoslovno izobrazbo, tako da velja za enega največjih učenjakov svoje dobe. Svetnikovi
zgodovini lahko sledimo po letu 775. Takrat se
je seznanil s cesarjem Karlom Velikim. Ta ga je
poklical na svoj dvor, kjer se je spoprijateljil s
cesarjevim učiteljem Alkuinom. Po cesarjevem
prizadevanju, a čisto proti svoji volji, je bil povzdignjen k časti oglejskega patriarha. Udeleževal
se je cerkvenih zborov svoje dobe in se z besedo in spisi bojeval proti krivovercem in razkolnikom svojega časa. V enem izmed njih se je
posebej zavzel za neoskrunjeno čast Marijinega
božjega materinstva. Za furlanskega vojvodo
Henrika je napisal knjigo Spodbuda in v njej takole obravnaval božjo
ljubezen: »Ljubiti največjo dobroto je največja sreča. Kdor Boga ljubi, je
dober; če dober, pa tudi srečen; in kolikor bolj ga kdo ljubi, toliko boljši
je. Imejmo torej v srcu ljubezen do Boga in do bližnjega; zakaj kdor
ljubi bližnjega, je spolnil postavo. O moj brat, če hočemo ohraniti pravo
in popolno ljubezen, si prizadevajmo, da bi ljubili vse ljudi prav kakor
sebe.« Ko so Franki strli obrsko državo (pri tem so jim pomagali tudi
Slovenci), so bili vsi naši predniki združeni v frankovski državi, ne da bi
zato že izgubili domače kneze. Njihovi notranji svobodi je bilo v prid, da
so se prostovoljno odločili tudi za prevzem krščanstva. Patriarh Pavlin
se je takrat dogovoril s salzburškim nadškofom Arnom, da bo meja
med oglejskim in salzburškim misijonskim področjem reka Drava, kar
je pozneje potrdil cesar Karel Veliki. Oznanjevanje vere se je izvršilo
brez nasilja, po blagi misijonski metodi, ki sta jo zagovarjala Pavlin in
Alkuin. Naši predniki so takrat brez odpora sprejeli krščansko vero in
sv. Pavlin si je zaslužil naslov apostola Slovencev. Umrl je 11. januarja,
najbrž leta 802. Na ta dan goduje.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
JEZUSOV KRST
Nedelja mož in fantov
Ti si moj ljubljeni Sin…
07. 01. 2018 – 14. 01. 2018

Papež Frančišek o posameznih delih svete maše:

Dejanje kesanja v svoji zmernosti spodbuja držo, s katero se pripravimo
na primerno obhajanje svetih skrivnosti, torej pred Bogom in brati priznamo svoje grehe, priznamo, da smo grešniki. Duhovnikovo povabilo je
namenjeno celotni skupnosti v molitvi, kajti vsi smo grešniki.
Priznati Bogu in bratom. V tišini poslušati glas vesti nam pomaga
spoznati, da so naše misli daleč od božjih misli, da so naše besede in
naša dejanja pogosto posvetna in jih vodijo izbire, ki so nasprotne
evangeliju. Zato na začetku maše skupaj naredimo dejanje kesanja s
pomočjo obrazca splošnega kesanja, ki se izreče v prvi osebi ednine.
Vsak prizna Bogu in bratom, da je »grešil v mislih, besedah in dejanjih
ter mnogo dobrega opustil«. Ja, tudi v opustitvi, da torej ni naredil
dobrega, ki bi ga lahko naredil. Pogosto se čutimo dobre, ker – kot pravimo – nikomur nismo storili nič hudega. V resnici
pa ni dovolj, da bližnjemu ne naredimo hudega,
ampak se je treba odločiti in narediti dobro, s tem
ko izkoristimo priložnost in pričujemo, da smo
Jezusovi učenci. Prav je poudariti, da izpovemo,
da smo grešniki, »tako Bogu kot bratom«. To nam
pomaga razumeti razsežnost greha, ki medtem ko
nas loči od Boga, nas loči tudi od bratov, in obratno. Greh reže, reže
odnos z Bogom in reže odnos z brati, odnos v družini, v družbi, v skupnosti. Greh vedno reže, vedno ločuje.
Trkanje na prsi. Besede, ki jih izrečemo z usti, spremlja »gesta trkanja na prsi«, je nadaljeval Frančišek. S tem priznam, da sem grešil po
svoji krivdi in ne po krivdi drugih. Pogosto se namreč zgodi, da zaradi
strahu ali sramu, usmerimo palec in obtožimo druge. Priznati, da smo
krivi, nas stane, a je za nas dobro, da to iskreno priznamo. A priznati je
treba svoje lastne grehe, ne govoriti o grehih drugih.

