3. nedelja med letom
Neža (Agnes, Janja)
Otroška nedelja
21. 01. 2018
Ponedeljek 22. 01. 2018
Vincencij (Vinko), muč.
Torek 23. 01. 2018

Zaroka Marije in Jožefa
Sreda 24. 01. 2018

Frančišek Saleški, škof

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.), Antona in
Maksa Sajka
Ob 7.00 za +Vinka (obl.) in vse + iz družin
Flis in Grosek
Ob 18.00 za +Mirka Smogavca (1486)
Ob 18.00 za + Marijo Pliberšek (1507)

Četrtek 25. 01. 2018
Ob 18.00 za + Antona Brdnika (8. dan)
Spreobrnitev apostola Pavla
Petek 26. 01. 2018
Ob 18.00 za +Marjeto Justinek (8. dan)
Timotej in Tit
SREČANJE ŽPS !
Sobota 27. 01. 2018
Ob 7.00 za + Karla Muca (obl.), Jožefo in soroAngela Merici
dnike
4. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Tomaž Akvinski, duh.
Ob 10.00 uri za + Frančiško Pučnik (obl.)
Nedelja žena in mater
in Janeza
28. 01. 2018
1. Ker smo v tednu molitve za edinost kristjanov, bomo sedaj zmolili
posebno molitev, ki jo lahko tako danes kot tudi v prihodnjih dneh, sami,
pred ali po kosilu, v krogu družine, molite:
O Bog, po svetih bratih Cirilu in Metodu si nas poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji Cerkvi. Naj bomo v
češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor
so združeni svetniki v nebesih. Vse to te prosimo po zasluženju
Jezusa Kristusa, po priprošnji Prihovške Božje Matere, sv. Cirila in Metoda, blaženega Antona Martina in vseh svetnikov.
Podeli milostno svoji Cerkvi darove edinosti in miru, „da bomo
vsi eno.“ Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
2. V prihodnjem februarju bo v našima dekanijama bistriško-konjiškega
naddekanata škofova pastoralna vizitacija, ki jo mora škof opraviti vsaj
vsakih 5 let in o stanju poročati papežu. Vizitacija za našo župnijo bo v
nedeljo, 18. februarja 2018. Zato lepo prosim vse člane Župnijskega
pastoralnega sveta v petek k večerni maši in po maši na sejo ŽPS,
na kateri bomo razpravljali o pozitivnih in manj pozitivnih vidikih našega
župnijskega pastoralnega dela.
3. Iskrena hvala mladinkam in mladincem, ki ste včeraj pospravili jaslice.
Bilo vas je devet. Hvala za vašo skrb do bogoslužnega prostora, ki tudi z
okrasitvijo kaže in govori, v kakšnem bogoslužnem času smo.

4. V soboto, 27. 1., bo na Prihovi od 9.00 do 12.00 ure potekal mavrični
dan. Vabljeni vsi predšolski in šolski otroci.
5. Danes ob 17.00 uri smo vabljeni v Čadram – cerkev sv. Janeza Krstnika, na koncert v spomin na žpk. in dekana Romana Štusa.
6. Iskrena hvala otrokom za dejavno sodelovanje, za čiščenje in krašenje
cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež Frančišek je v severovzhodnem delu Peruja, ki se imenuje
Madre de Dios ali Božja Mati, dejal Perujcem:
Ta zemlja ni sirota! Ima Mater. Ta regija nosi zelo lepo ime »Madre de
Dios« (Božja Mati). Marija je kot mlado dekle živela v oddaljeni, pozabljeni vasi, ki so jo mnogi imeli za »nikogaršnjo zemljo«. Tam je prejela pozdrav in klic, da bo Božja Mati.
Vi imate v Mariji ne le pričevalko, ki jo gledate, ampak mater. In kjer je
mati, tam ni tistega strašnega zla, ki ga je potrebno poslušati, da ne
pripadamo nikomur, tistega čutenja, ki se poraja, ko začne izginjati
gotovost, da pripadamo družini, ljudstvu, zemlji, našemu Bogu.
Dragi bratje in sestre, ta zemlja ni sirota, je zemlja Matere! In če je mati,
so tudi otroci, je družina, je skupnost. Kjer pa je mati, družina in skupnost. Žalostno je ugotavljati, da so nekateri, ki hočejo ugasniti to gotovost in napraviti Madre de Dios za neznano zemljo, brez otrok, za nerodovitno zemljo. Za kraj, ki se ga z lahkoto komercializira in izkorišča.
Zaradi tega je dobro po naših domovih, skupnostih, v globini srca
vsakega ponavljati: Ta zemlja ni sirota! Ima Mater! To dobro novico se
prenaša iz generacije v generacijo s prizadevanjem mnogih, ki jim je
skupen ta dar, ko vedo, da smo Božji otroci, in ki nam pomaga
prepoznati drugega kot brata.
Razpored bralcev Božje besede
3. nedelja med letom
Otroška nedelja
21.01.2018
4. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.01.2018
5. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.02.2018

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Žan Pem

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:

petek 7. 12. 2017
petek, 15. 12. 2017
petek 22. 12. 2017
petek 29. 12. 2017
petek 5. 01. 2018

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

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

Novo Tepanje: petek 12. 01. 2018
Zg. Grušovje: petek, 19. 01. 2018

Vinarje:
petek, 2. 03. 2018
Čiščenje je lahko tudi na kateri drugi dan.

SVETNIK TEDNA – sveti Tomaž Akvinski
Rodil se je leta 1225 na gradu Roccasecca blizu mesta Aquino, ki je na
pol poti med Rimom in Neapljem. Njegov oče Landulf, ki je bil manjši
fevdalec, je želel, da bi Tomaž postal opat bližnje sloveče benediktinske
opatije Montecassino. Zato ga je komaj petletnega dal tja v šolo k menihom. Ti so bistrega dečka poslali v Neapelj, da bi študiral na tamkajšnji
univerzi, kjer sta se zaradi njenega položaja na meji dveh svetov prepletali
latinska in arabska kultura. V Neaplju je Tomaž spoznal brate pridigarje, ki
se po njihovem ustanovitelju sv. Dominiku imenujejo dominikanci. Njihov
način življenja ga je tako prevzel, da je proti pričakovanjem in proti volji
svojega očeta sklenil postati dominikanski redovnik. Njegovi predstojniki
so brž opazili, da je Tomaž izredno bistrega in globokega duha, zato so ga
poslali v Pariz, da bi tam nadaljeval študije. Na teološki fakulteti pariške
univerze je predaval sv. Albert iz Kölna, široko razgledan mož, ki je bil
doma na vseh področjih tedanje znanosti. Albert je hitro spoznal izredne
sposobnosti svojega mladega učenca in pridobil ga je, da je sodeloval pri
uresničenju njegovega velikopoteznega načrta: preučiti
in potem drugim posredovati znanost in misel stare
Grčije, kakor jo je v svojih delih povzel veliki filozof Aristotel. Evropejci so nanj pozabili, vanj pa so se poglabljali
Arabci. Po prevodih iz arabščine, ki so nastali povečini v
Neaplju, je krščanski Zahod spet odkril Aristotelovo misel. Albert je hotel, da bi to misel vključili v krščansko
kulturo. Prej je bilo treba razrešiti dvoje vprašanj: kako
uskladiti Aristotelovo filozofijo s krščansko mislijo, ki sta
se v marsičem razhajali, in kako Aristotelova dognanja
obogatiti s spoznanji novih prirodoslovnih znanosti. Albert se je posvetil
predvsem drugemu vprašanju, Tomaž pa se je odločno spoprijel s prvim.
Aristotelovo filozofijo ali aristotelizem je očistil poganskih prvin ter ga izpopolnil in razvil v luči svojih načel. Znameniti so njegovi razumski dokazi za
božje bivanje. Tako je nastala filozofija sv. Tomaža, imenovana tudi
tomizem, ki jo je katoliška Cerkev sprejela kot uradno filozofijo za svoje
bogoslovne šole. Svoj filozofski in teološki nauk je strnil v dveh zajetnih
delih Summa theologica in Summa contra gentiles. Kot redovnik je bil Tomaž Akvinski zelo pobožen. Papež Klemen IV. ga je hotel imenovati za
nadškofa v Neaplju, pa je na njegovo ponižno prošnjo odnehal. Gregor X.
pa ga je kot izkušenega teologa povabil na cerkveni zbor v Lyon leta 1274.
Na poti tja je zbolel ter 7. marca 1274 umrl v cistercijanskem samostanu
Fossanova južno od Rima.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
3. nedelja med letom
Otroška nedelja
Da bi bili vsi eno…
21. 01. 2018 – 28. 01. 2018

Papež Frančišek Perujcem: Tega demona se izžene z molitvijo
Lažni bogovi, maliki lakomnosti, denarja, oblasti, pokvarijo vse. Pokvarijo tako osebe kot institucije in uničijo tudi gozdove. Jezus je rekel, da
so tudi demoni, ki jih lahko izženemo le z veliko molitve. Ta je eden od
teh. Spodbujam vas, da nadaljujete z organiziranjem po vsakovrstnih
gibanjih in skupnostih, da bi našli način, kako prebroditi to stanje in
tudi, da to počnete na način, ki izhaja iz vere, torej da se organizirate
kot cerkvene skupnosti, ki živijo okoli Jezusa Kristusa. S iskreno molitvijo ter z upanja polnim srečanjem s Kristusom lahko dosežemo spreobrnjenje, s katerim bomo odkrili resnično življenje. Jezus nam je obljubil resnično življenje, pristno in večno življenje. Si ne izmišlja, kot
lažne obljube, ki očarajo in ki nas obljubljajoč življenje peljejo v smrt.
Zveličanje ni splošno in abstraktno. Naš Oče gleda na konkretne osebe
z obrazi in z zgodovino. Vse krščanske skupnosti pa morajo biti odsev
tega pogleda, te navzočnosti, ki ustvarja vezi, ustvarja družino in skupnost. To je eden od načinov, kako
napraviti vidno nebeško kraljestvo
torej skupnost, v kateri se vsak čuti
soudeleženega, se čuti poimensko
poklicanega in spodbujenega, da je
mojster življenja za druge.
V vas imam upanje, v srca številnih
oseb, ki si želijo blagoslovljenega
življenja. Sem ste ga prišli iskati,
kajti tu se nahaja izbruh najbolj
bohotnega življenja na planetu.
Ljubite to zemljo, čutite jo za svojo. Vonjajte jo, prisluhnite ji, čudite se
nad njo. Zaljubite se v to zemljo Božje Matere, prizadevajte si zanjo in
varujte jo. Ne izrabljajte jo kot predmet, ki ga lahko zavržete, ampak
kot pravi zaklad, ki se ga veselite, ga pomnožujete in posredujete
vašim otrokom. In prosim vas, ne opustite molitve zame. Hvala.

