5. postna TIHA nedelja
Družinska nedelja
18.03.2018

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 9.30 pobožnost križevega pota
Ob 10.00 uri za +Marijano Županek
(obl.)
Ob 7.00 za + Marijo Pučnik (1294)
Ob 18.00 za +Antona Zajka (obl.)

Ponedeljek 19. 03. 2018
Jožef, Jezusov rednik
Torek 20. 03. 2018
Ob 7.00 za + Marjeto Justinek (1616)
Klavdija, mučenka
Sreda 21. 03. 2018
Ob 7.00 za + Ivana, Anico in Matildo Orož
Serapion, mučenec
Ob 18.00 +Marijo in Franca Cvelfarja obl.
Četrtek 22. 03. 2018
Ob 18.00 za +Franca (obl.) in Jožefo GumLea, spokornica
zej
Petek 23. 03. 2018
Ob 7.00 za + Julijano Pučnik (obl.)
Jožef Oriol, duhovnik
Sobota 24. 03. 2018
Ob 7.00 za + Marijo Pliberšek (1509)
Gospodovo oznanjenje Mariji Ob 10.00 za + Jožefa Kotnika (1560)
6. postna CVETNA nedelja Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za +Jakoba (obl.) in Marijo
25.03.2018
Rajh ter starše Kóvač
1. Iskrena hvala katehistinji Urški in Tini ter katehetu Samutu za pripravo
družinskega križevega pota, predvsem pa staršem, ki ste pred mašo
vodili križev pot. Hvala vam starši za pričevanje svoje vere in dejavno
sodelovanje v župniji. S tem ste pokazali, da ne želite biti suha veja
župnije, kot je dejal nek duhovnik za tiste starše, ki otroke pripeljejo k
verouku, k maši pa ne pridejo. Ostanite še naprej veseli oznanjevalci
Kristusa svojim otrokom in vsem nam! Nadškof nas je spodbudil tudi k
temu, da preimenujemo otroško nedeljo v Družinsko nedeljo in sicer z
namenom, da poudarimo, kako pomembno je, da smo pri bogoslužjo
celotna družina in ne le eden izmewd staršev, ki pripelje otroka k maši,
ker pač sam ne more iti. Pomembno je graditi zavest župnije kot velike
družine, kot vsoto družin in ne posameznikov ali predstavnikov.
2. Iskren boglonaj g. Juretu Sojču za spovedovanje med mašama.
3. V zvonici si lahko vzamete oljčne vejice, ki jih lahko vključite v „žegne“
ali presmece-butare. Vzemite si čas in skupaj z otroki pripravite „žegen“
za prihodnjo, cvetno nedeljo. Otroci se bodo vse življenje radi spominjali
trenutkov priprave „žegna“ ali butare ter bogoslužja cvetne nedelje. Dar
za vejice bo šel za izgradnjo salezijanskega mladinskega centra v Celju.
4. Danes, po 10. maši bo sestanek za starše prvoobhajancev.
5. Jutri je praznik sv. Jožefa, zato bosta maši tako zjutraj kot zvečer. Vsem
Jožetom, ki vas je vedno manj, saj današnji starši vse redkeje dajejo to
lepo ime svojim otrokom, iskrene čestitke.

6. Prihodnjo soboto bo zunanja slovesnost praznika Gospodovega
oznanjenja Mariji. Ta dan je tudi materinski dan. Zato bodo maše ob
7.00 in 10.00 uri. Ker nas je nadškof spodbudil k pogostemu srečanju
staršev vseh veroučencev, bo prihodnjo soboto srečanje ob 9.00 uri, ki
ga bo vodila s. Hermina Nemšak. Istočasno pa bodo imeli vsi otroci
pevske vaje. Lepo prosim, da pridete vsi starši veroučencev od prvega
do 9. razreda na to srečanje in nato k maši, pri kateri se bomo spomnili
tudi naših mater in se jim zahvalili za veliki dar življenja in dobre vzgoje.
7. Prihodnja nedelja je cvetna, zato bo pri deseti maši blagoslov cvetja in
zelenja in procesija, s katero bomo ponazorili Kristusov slovesni vhod v
Jeruzalem, pri maši pa prisluhnili pasijonu po Marku.
8. Pomlad je pred vrati. Zato bomo v prihodnjem tednu rezali v gorici. Lepo
prosim za pomoč in sicer v četrtek ob 13.00 uri. Naročili smo sonce. 
9. Iskrena hvala za čiščenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto. Ker lahko pride do tega, da ni gospodinje doma
in da ne boste hodili zastonj čistit cerkve, vas prosim, da pokličete
gospodinjo na 031/689820 in se dogovorite za dan oziroma ključ.

DAN SPOVEDOVANJA v Slov. Konjicah: petek, 23. marca.
07.00 – 09.30, Robi Sekavčnik, kaplan
09.30 – 11.00, Marijan Veternik, župnik
11.00 – 12.00, Slavko Krajnc, župnik
12.00 – 14.00, Marjan Turnšek, nadškof
14.00 – 19.00, Jože Vogrin, arhidiakon
Razpored bralcev Božje besede
5. postna nedelja
Otroška nedelja
18.03.2018
6. postna nedelja
Nedelja žena in mater
25.03.2018

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Jože Pliberšek
2. berilo: Kristina Strnad
VELIKONOČNA NED. 7.00
Nedelja mož in fantov 1. berilo: Mira Rubin
01.04.2018
2. berilo: Albin Pučnik

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

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 – sv. Jožef, mož Device Marije
Litanije svetega Jožefa imajo petindvajset vzklikov. Ob današnjem prazniku sta v ospredju dva: Ženin božje Porodnice in Zaščitnik svete
Cerkve. Osnova vseh odlik svetega Jožefa je dejstvo, da je bil od
vekomaj izbran za 'ženina' deviškega moža Marije, iz katere si je druga
božja oseba po moči Svetega Duha privzela človeško naravo, da bi
odrešila človeštvo. Jožef je bil z Marijo zvezan v resničnem zakonu,
zato je pred postavo veljal za očeta učlovečenega božjega Sina. Jezus
je bil deviško spočet zato, da bi se na viden način razodelo učlovečenje božje Besede in skrivnost božje milosti. In zakaj gleda Cerkev v svetem Jožefu svojega posebnega zavetnika? Zato, ker je bil varuh svete
nazareške družine, ki je že vsebovala začetke nastajajoče Cerkve:
Kristusa kot prvorojenca božjih otrok, vseh kristjanov, in Marijo, deviško Mater vseh članov Kristusovega skrivnostnega telesa. Vzvišeni nalogi Marijinega deviškega moža in Jezusovega deviškega očeta
(pravimo mu tudi Jezusov 'rednik' ali 'krušni oče')
ustreza tudi Jožefova edinstvena svetost. Mnogi
teologi izrecno trdijo, da je bil sveti Jožef zaradi svoje vzvišene naloge, ki mu jo je Bog namenil pri skrivnosti učlovečenja in odrešenja, že od začetka utrjen v milosti, podobno kot sveti Janez Krstnik ali
apostoli po Jezusovem vstajenju. Sveti Jožef je živel
nekako 'v ozadju' tako v sveti Družini kot tudi v Cerkvi. Sledovi češčenja svetega Jožefa so sicer vidni že pri nekaterih cerkvenih očetih v 5.
stoletju, vendar so njegov praznik začeli obhajati v javnem cerkvenem
bogoslužju šele v 14. stoletju. Polagoma se je češčenje tega tihega,
junaško ponižnega pričevalca za Kristusa (to pomeni beseda 'spoznavalec') v Cerkvi vedno bolj uveljavljalo. Papež Gregor XV. je leta 1621
ukazal, naj se god svetega Jožefa obhaja kot zapovedan praznik. Po
odredbi papeža Janeza XXIII. so njegovo ime postavili v prvo evharistično molitev takoj za Marijo. Papež Pij IX. je leta 1847 uvedel praznovanje svetega Jožefa kot varuha svete Cerkve in sicer na 3. nedeljo po
veliki noči. Od leta 1956 je to praznovanje združeno z današnjim praznikom. Papež Pij XII. je leta 1955 vpeljal poseben nezapovedan praznik svetega Jožefa Delavca, ki se obhaja 1. maja, na mednarodni praznik dela. Sveti Jožef je zavetnik v družinskih zadevah, k njemu se
zatekajo v gospodarskih stiskah. Poseben zavetnik je sveti Jožef krščanskim očetom v skrbi za družino in otroke, še posebej je zavetnik in
priprošnjik tistih, ki si morajo s trdim delom služiti svoj kruh.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
5. postna TIHA nedelja
Če seme umre, obrodi obilen sad.

Družinska nedelja
18. 03. 2018 – 25. 03. 2018

Papež Frančišek: Pogum in potrpežljivost sta dve pomembni lastnosti
molitve, ki se mora dvigati k Bogu »s svobodo otrok«.
Ko Bog vidi dušo, ko vidi osebo, ki moli in moli in moli za neko
stvar, ga to gane. »Nič ovinkarjenja. Jaz sem z ljudstvom. Jaz sem s
tabo. To je molitev prošnje, je molitev, ki utemeljuje, ki je pogumna, da
govori Gospodu v obraz, ki je potrpežljiva. Potrebna je potrpežljivost pri
molitvi prošnje. Ne moremo nekomu obljubiti, da bomo zanj molili, potem pa končati z Očenašem in Zdravamarijo ter oditi. Ne. Če praviš, da
boš za nekoga molil, moraš hoditi po tej poti. Za to pa je potrebna potrpežljivost.«
V vsakodnevnem življenju so
žal neredki primeri podjetnikov, ki
raje žrtvujejo podjetje in rešijo svoje
interese in svoj dobiček. Mojzes pa
ne podleže tej logiki, ampak ostane
z ljudstvom in se zanj bori. Sveti
spisi so po papeževih besedah polni
zgledov takšne stanovitnosti, zmožnosti potrpežljivega nadaljevanja
poti, na primer kanaanska žena ali pa slep človek pred Jeriho. Papež
je pojasnil: »Za molitev prošnje sta potrebni dve stvari: pogum in potrpežljivost. Če hočem, da Gospod prisluhne nečemu, za kar prosim,
moram hoditi in hoditi in trkati na vrata in trkati na srce Boga in trkati
tukaj … Kajti moje srce je prepričano v tisto, za kar prosim! Če pa moje
srce ne začuti te potrebe, te osebe, za katero moram moliti, ne bo imelo ne poguma ne potrpežljivosti.«
Sveti oče je ob koncu homilije nakazal pot molitve, s katero se
prosi, ter izpostavil pomen osebne vključenosti, boja, hoje, posta:
»Gospod naj nam podeli to milost – milost moliti pred Bogom s svobodo kakor otroci, moliti z vztrajanjem, moliti s potrpežljivostjo. Predvsem
pa moliti z zavedanjem, da se pogovarjam s svojim Očetom in da me
bo moj Oče slišal. Gospod naj nam pomaga napredovati pri tej molitvi
prošnje.«

