3. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
04.03.2018
Ponedeljek 05. 03. 2018
Hadrijan (Jadran), mučenec
Torek 06. 03. 2018
Marcijan, mučenec
Sreda 07. 03. 2018
Perpetua in Felicita, mučenki
Četrtek 08. 03. 2018
Janez od Boga
Petek 09. 03. 2018
Frančiška Rimska, redovnica
Sobota 10. 03. 2018
40 mučencev iz Armenije

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 9.30 pobožnost križevega pota
Ob 10.00 uri za +Janeza Pučnika (obl.)
in Frančiško
Ob 18.00 za + Stanislava Kuka (1636)
Ob 18.00 za +Jerico Magič
Ob 18.00 za +Slavka Bučarja (obl.)
Ob 18.20 ministrantski sestanek !!!
Ob 18.00 za +Branka Koprivnika
Ob 7.00 za + Albina in Vido Brglez
Obisk bolnikov
Ob 7.00 za + Petra Levarta (obl.)

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 9.30 pobožnost križevega pota
Ob 10.00 uri za +Leopolda, Franca,
Marijo in Francija Juga (obl.)
1. Danes, po deseti maši, ima skupina organistov, katehetov in mežnarja
srečanje. Pogovarjali se bomo o pastoralnih spodbudah, ki jih je ob
vizitaciji dal nadškof msgr. Alojzij Cvikl.
2. Od 18. do 24. marca bo na radiu Ognjišče radiski misijon in sicer vsak
dan ob 17.00 uri misijonski nagovor, ob 20.00 uri pa pogovor z duhovnikom. Podrobnejši spored misijona si lahko pogledate na plakatu v zvonici.. Vabljeni k poslušanju.
3. Iskrena hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. postna nedelja
Dekliška nedelja
11.03.2018

Papež Frančišek: Vsakokrat ko se ozremo na Marijo, spet verujemo v
moč nežnosti in ljubezni. Pri njej vidimo,
da ponižnost in nežnost nista kreposti
slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba
slabo ravnati z drugimi, da bi se počutili
pomembne. (Veselje evangelija 288)
Menim, da iz Marijinega načina biti žena
izstopa slog, ki vabi vso Cerkev, da bi
bila Mati, ki ljubi vse z nežnostjo in
naklonjenostjo. Možje in žene v Cerkvi
ne smejo izgubiti izpred oči tega vidika,
ki je danes ključnega pomena! Prosimo jo, naj nam s svojo materinsko

molitvijo pomaga, da bo Cerkev postala mati za vsa ljudstva.
Papež Frančišek je povedal, da je na priprošnjo papeža Janeza Pavla I.
(33-dnevnega papeža v letu 1978) čudežno ozdravelo 15letno dekle, kar pomeni, da bo kmalu prišlo do kanonizacije
papeža Janeza Pavla I.
To lahko razumemo kot spodbudo, da se moramo tudi mi
več priporočati našim svetniškim kandidatom in drugim
našim vzornikom. Med njimi so gotovo tudi mnogi naši
starši, sorodniki in dobrotniki, ki sicer niso bili oziroma ne bodo
razglašeni za svetnike, pa se jim lahko prav tako osebno priporočamo.
Svetniki brez datuma
Svetnice in svetniki, ki niste našli datuma na koledarjih, vendar ste od
Boga prejeli večno mesto, molite za nas.
Ponižni obdelovalci zemlje, velikodušne gospodinje, kuharice in varuške, delavci v tovarnah,
vedno pozorni do drugih, umetniki, ki ste prinašali lepoto in veselje, preprosti duhovniki in
redovnice, ki ste zvesto služili Bogu in pričevali o
Njem, starši, ki ste v potu svojega obraza skrbeli
za svoje otroke, otroci, ki ste prezgodaj zapustili naš svet, vsi, ki ste
poslušali osamljene in tolažili obupane, misijonarji, ki ste ponesli evangelij do koncev sveta, prosite za nas.
(po Charlesu Delhezu)
Razpored bralcev Božje besede
3. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
04.03.2018
4. postna nedelja
Dekliška nedelja
11.03.2018
5. postna nedelja
Otroška nedelja
18.03.2018

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: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
OTROCI

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
petek 9. 03. 2018
Raskovec:
petek, 16. 03. 2018
Dobrova :
petek 23. 03. 2018
Dobriška vas:
petek 30. 03. 2018
Pobrež:
petek 6. 04. 2018
Novo Tepanje: petek 13. 04. 2018
Zg. Grušovje: petek, 20. 04. 2018

Sp. Grušovje:
petek 27. 04. 2018
Preloge:
sobota, 4. 05. 2018
Vrhole:
petek, 11. 05. 2018
Sevec:
petek, 18. 05. 2018
Prepuž:
petek, 25. 05. 2018
Vinarje:
petek, 1. 06. 2018
Čiščenje je lahko v petek ali soboto.

Svetnik tedna – Perpetua in Felicita, mučenki
O mučeništvu katehumenov sta iz tega časa ohranjeni dv e poročili iz Afrike:
prvo iz Kartagine, drugo iz Aleksandrije. Prvo poročilo pripoveduje o mučeništvu petih katehumenov v Kartagini: mlade žene in matere Vibije Perpetue,
dveh sužnjev Felicite in Revokata ter Saturnina in Satura. Spis o tem mučeništvu, ki ga je večidel napisala Perpetua sama, ko je v ječi čakala na mučeniško smrt, je pravi biser med spisi iz prvih krščanskih stoletij. Pisatelj, ki dopolnjuje njeno poročilo,
segajoče do dneva pred mučeništvom, in Saturovo
poročilo o nočnem videnju, zatrjuje, da je bil sam
priča dogodkov. Sveta Perpetua in Felicita ter njuni
tovariši so umrli mučeniške smrti 7. marca 202 (ali
203) v Kartagini. Mučenki Perpetua in Felicita, obe
še zelo mladi, sta nam z njunimi tovariši svetel
zgled s Kristusovo ljubeznijo navdane bratovske in
sestrske povezanosti do smrti, zgled, ki ni redek v
mladi Cerkvi prvih stoletij. Perpetua je bila mlada
žena iz ugledne družine, dobro vzgojena in stanu
primerno omožena; malo pred tem, ko je bila vržena v ječo, je rodila sinka. Oče jo je nagovarjal, naj
se usmili njegovih sivih las in svojega otroka ter
daruje bogovom in si tako reši življenje. Katehumeni so v ječi prejeli sveti krst. »Meni je Duh navdihnil, naj po krstu nič drugega ne prosim kakor stanovitnost mesa,« je zapisala Perpetua. Hudo ji je bilo,
ko je videla, da se oče in njeni domači zaradi nje tako žalostijo. Dosegla je, da
so pustili otroka pri njej v ječi. »Trud in skrb za otroka sta me držala pokonci:
ječa se mi je sedaj spremenila v palačo, da sem bila rajši tam kot kjerkoli.«
Kmalu zatem je imela videnje, v katerem ji je bilo razodeto, da jih čaka smrt.
Pri javnem zasliševanju na mestnem trgu so vsi zaslišani priznali, da so kristjani. Rimski upravitelj je vse obsodil na smrt: izpostavijo naj jih zverinam.
Mlada sužnja Felicita je bila v visoki nosečnosti, ko so jo prijeli, po rimskih
zakonih pa nosečnic niso smeli umoriti. Bila je žalostna, da ne bo mogla iti v
mučeniško smrt s svojo sestro in z brati v Kristusu. Molili so zanjo in rodila je
deklico. Ko je v porodnih bolečinah stokala, ji je eden od stražnikov rekel: »Če
sedaj tako stokaš, kaj bo šele, ko te vržejo zverinam!« Felicita je odgovorila:
»Sedaj sama trpim, kar trpim; tam pa bo nekdo drug trpel v meni in za mene,
ker bom tudi jaz trpela zanj.« Prvi dan slavnostnih iger so postavili pred divje
živali najprej Perpetuo in Felicito. Podivjana krava ju je pobodla in vrgla na tla,
toda mučenki sta ena drugi pomagali vstati in odvedli so ju iz arene skozi vrata za zmagovalce. Ljudstvo je zahtevalo, naj ju privedejo nazaj k drugim in naj
jih pred očmi vseh z mečem pobijejo. Zahtevo so izpolnili in mučenci so drug
za drugim mirno sprejeli smrtni udarec.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
3. postna nedelja
Bog je dal postavo po Mojzesu
Nedelja mož in fantov
04. 03. 2018 – 11. 03. 2018

Na tretjo postno nedeljo nam prvo berilo prinaša Deset Božjih zapovedi. Četudi jih poznamo, si osvežimo njih pomen:
Veruj v enega Boga: Zahteva Boga je, da ga človek sprejme in moli,
veruje vanj in pričuje o njem. Ta zapoved prepoveduje češčenje drugih
bogov, prepoveduje praznoverje, malikovanje, vedeževanje, klicanje
duhov, šloganje, čarovanje (magijo) itd.
Ne skruni Božjega imena: Zahteva spoštovanje do Gospodovega
imena. Prepoveduje bogokletje, krivo priseganje ali zaklinjevanje
Posvečuj Gospodov dan: Nedeljska dolžnost je obhajanje evharistije
in graditev občestva; vzdržati se težkega dela in se posvetiti družini,
kulturi, družbenem in verskem življenju.
Spoštuj očeta in mater: dolžni smo spoštovati svoje starše, ker jim
dolgujemo življenje in ker nam jih je Bog podaril. Želi, da rastemo v
družini in da jo utrjujemo.
Ne ubijaj: Človeško življenje je sveto in od Boga hoteno. Potrebno je
varovati življenje v vseh njegovih oblikah. Tako je na primer samomor v
hudem nasprotju s pravično ljubeznijo do sebe.
Ne prešuštvuj: Ta zapoved poveličuje zakon in pristno ljubezensko
podaritev. Moški in ženska imata enako dostojanstvo, se dopolnjujeta
in posvečujeta. Prešuštvo, ločitev zakona, mnogoženstvo itd. je greh.
Ne kradi: prepoveduje, da bi krivično jemali dobrino bližnjega; zahteva
spoštovanje oseb in njihovih dobrin.
Ne pričaj po krivem: je zahteva zaupanja, pravičnosti in ljubezni;
ohranjati in spoštovati dobro ime bližnjega ter biti resnicoljuben in
iskren. Ne obrekovati, opravljati, lagati, pohujševati ali biti dvoličen…
Ne želi svojega bližnjega žene: svari pred poželenjem in poželjivostjo: »Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali.« (Mt 5,8)
Ne želi svojega bližnjega blaga: svari pred lakomnostjo, ošabnostjo,
nevoščljivostjo in navezanostjo na stvari, ki niso moja last. Tako deseta
zapoved prepoveduje neurejeno pohlepnost, ki se rodi iz čezmernega
hlepenja po bogastvu in njegovi moči.

