3. VEL. NEDELJA

Družinska nedelja
15.04.2018
Ponedeljek 16. 04. 2018
Bernardka Lurška, devica
Torek 17. 04. 2018
Simon Barsabejski, škof
Sreda 18. 04. 2018
Evzebij, škof
Četrtek 19. 04. 2018
Leon IX., papež
Petek 20. 4. 2018
Teotim (Teo), škof
Sobota 21. 04. 2018
Anzelm, škof

Ob 7.00 za žive in +farane
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.)

Ob 19.00 uri za + Jurija, Julijano in Branka
Juharta
Ob 19.00 uri za +Antona Uršiča (obl.), Marijo
in sorodnike
Ob 19.00 za +Marijo Kelner (obl.)
Ob 7.00 uri za +Jožefo (obl.), Karla Muca in
sorodnike
Ob 7.00 uri za + Branka Oblonška (obl.)

4. VEL. NEDELJA
Ob 7.00 za žive in +farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Slavka Lipuša (obl.) in
22.04.2018
starše
1. Danes je družinska nedelja. To ni le nedelja, ko pri deseti maši sodelujejo otroci in njihovi starši, ampak tudi nedelja, ko bi naj starši našli kaj več
časa za pogovor z otroki in med seboj. Namreč, »prvo, kar človek v
življenju odkrije, za čimer stega roko, najdragocenejše, kar v življenju
ima, pa četudi se ne zaveda, je družina« (Kolping). In družinsko življenje
je neprestani odgovor na poklic starševstva, ali pa je razvalina. Zato
starši ne pozabite, da ste starši, to je tisti, ki posredujete življenje, pa ne
le telesno, ampak tudi duhovno!
2. Z današnjim dnem začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Vabim
vas, da vsak dan namenimo kakšno molitev za nove duhovne poklice,
saj vemo, kako težko se današnji mladi odločajo za duhovniški, redovniški in misijonarski poklic. Žal je med kristjani veliko slabih besed o duhovnikih. V zadnjem času smo priča tudi nasilju nad duhovniki. In kako se
naj mladi v takšnem negativnem stanju proti duhovnikom odločijo za
duhovniški poklic? Zato je prav, da ob molitvi skušamo povsod ustvarjati
ozraćje dobrega, nameniti o bližnjih in bližnjim lepo besedo in gojiti
zavest, da brez duhovnikov ni zakramentalnega življenja.
3. Iskrena hvala Marti Pristovnik, Marti Mlakar, Milici Lubej, Minki Pem in
Darji Lubej za vezanje trsov, Petru Tonkoviču in Slavku Juhartu za rezanje dreves, Bojanu Kropfu za spravljanje drv iz gozda, Alojzu Lubeju in
Otu Mihelagu za delo v gozdu, Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za
pospravljanje vej; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Papež Frančišek:
»Svoboden človek nima strahu pred časom: pusti delovati
Bogu. Pusti prostor, da bi Bog lahko deloval v času. Svoboden človek je potrpežljiv. Misli s svojo glavo, o tem govori
drugim in ti to sprejmejo. Svoboda ni nepotrpežljiva.«.
Papež Frančišek: »Univerze so po svoji naravi poklicane biti laboratoriji dialoga in srečanja v službi resnice, pravičnosti in zaščite človeškega dostojanstva na vsaki ravni.« Dodal je, da to še posebej velja
za katoliško ustanovo, ki »pomaga Cerkvi pri njenem poslanstvu
pospeševanja avtentične in integralne rasti človeške družine proti njeni
dokončni polnosti v Bogu«.
Papež Frančišek se je vprašal: Kaj si misli Jezus o mnogih kristjanih,
ki se ustavijo tam, pri prvi prejeti milosti, ki ne hodijo in
se obnašajo kot nekdo, ki se v restavraciji nasiti že s
predjedjo, potem pa odide domov, ne da bi vedel, da
bi najboljše šele moralo priti. »Kajti imamo veliko nepremičnih kristjanov, ki ne hodijo; kristjanov, ki so
nasedli na vsakodnevnih stvareh – so dobri, a ne rastejo, ostajajo mali. Parkirani kristjani – parkirali so se.
Kristjani, ki so zaprti v kletki in ne znajo leteti s sanjami o tistem lepem,
k čemur nas kliče Gospod.«
Razpored bralcev Božje besede
3. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
15.04.2018
4. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
22.04.2018
5. velikonočna nedelja
29.04.2018

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Lucija Pučnik
10.00
1. berilo: Eva Juhart
2. berilo: Daša Pučnik
10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

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.

Molitev za duhovne poklice
Gospod Jezus, Božji Pastir, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči
ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih
vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse
pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo na tvoj klic, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi mnogo velikodušnih deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim
hrepenenje po evangeljski popolnosti. Zbudi v njih željo služiti Cerkvi,
še posebej ubogim in bolnim, z vsem žarom tvoje ljubezni. Amen.

SVETNIK TEDNA – sv. Bernardka Lurška, devica (16. april)
Bernardka se je rodila leta 1844 v Lurdu kot najstarejša izmed šestih
otrok mlinarja brez stalnega zaslužka. Družina je živela v veliki revščini. Bernardka je bila bolehna in je večkrat živela pri tujih ljudeh. Ko ji je
bilo štirinajst let, je imela v votlini massabielske pečine v času od 11.
februarja do 16. julija 1858 osemnajst prikazovanj. Marija se ji je prvič
prikazala, ko je nekega mrzlega februarskega dne s sestro Tončko in
sosedovo Ivanko nabirala suhljad. Potem se ji je še večkrat prikazala in
v teh zamaknjenjih je neznana »gospa« govorila Bernardki: »Obljubim
ti, da te bom naredila srečno ne na tem svetu, temveč na onem«, in
spet: »Moli za grešnike!« - »Pokora, pokora, pokora!« »Pojdi k studencu, pij in umij se!« Ker ni vedela, kje je ta studenec, ji je Marija pokazala, naj gre v votlini na levo stran. Tam je začela grebsti zemljo in voda
je pritekla. Šele 25. marca, na praznik Gospodovega
oznanjenja, ji je neznana gospa povedala: »Jaz sem
Brezmadežno spočetje.« V prvih letih po Marijinem
prikazovanju je Bernardka morala veliko trpeti predvsem zaradi neštetih ljudi, ki so se imeli za poklicane,
da jo smejo o vseh videnjih natančno izpraševati in
so mnogi med njimi poskušali odkriti »prevaro«. Ona
je vedno odgovarjala mirno, stvarno, jasno in prepričljivo. Njena velika
želja je bila, da bi se skrila. Sprejeli so jo v samostan v daljnem Neversu. Tu je veliko pretrpela. Predstojnica in voditeljica novink sta se bali,
da bi bila Bernardka zaradi prikazovanj domišljava, zato sta jo pogosto
poniževali. Umrla je 16. aprila leta 1879. Njeno truplo je ostalo nestrohnjeno. Leta 1925 je bila razglašena za blaženo, leta 1933 za svetnico.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
3. VELIKONOČNA BELA NEDELJA
Družinska nedelja
15. 04. 2018 – 22. 04. 2018

Papež Frančišek: Krst je temelj krščanskega življenja, ki nas
spreminja v Kristusa. Kristjani smo namreč v takšni meri, v kakršni
pustimo, da Jezus Kristus živi v nas. Krst je prvi zakrament, v kolikor
predstavlja prva vrata, ki omogočajo Gospodu Kristusu, da se naseli v
naši osebi, nam pa, da se potopimo v njegovo skrivnost.
Krstiti pomeni potopiti. Kopel z vodo je obred, ki izraža prehod od enega stanja k drugemu. Je znamenje očiščenja za nov začetek. Ne smemo spregledati, da če se telo potopi v vodo, se dušo potopi v Kristusa.
Krstna voda ni kakršna koli, ampak je voda, nad katero se prikliče
Duha, ki daje življenje. Krst je zato učinkovito znamenje novega rojstva
za hojo v novosti življenja. Sv. Pavel na to spominja kristjane v Rimu:
»Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani
v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva
vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja« (Rim 6,3-4).
Krstite otroke! Zaupajte
Svetemu Duhu. Krst omogoči Kristusu, da živi v nas,
in nam da, da živimo
združeni z Njim, da bi vsak
v skladu z lastnim položajem sodeloval v Cerkvi
pri spreminjanju sveta.
Papež Frančišek odgovarja
na vprašanje: Zakaj krstiti
že otroka, ki še ničesar ne
razume? »Ne krstiti otroka pomeni najprej ne imeti zaupanja v Svetega
Duha, kajti, kadar mi krstimo otroka, vanj vstopi Sveti Duh in Sveti Duh
v njem spodbuja rast krščanskih kreposti, ki se bodo pozneje razcvetele. To priložnost je vedno treba dati vsem, vsem otrokom, da imajo v
sebi Svetega Duha, ki jih vodi skozi življenje. Ne pozabite krstiti otrok.«

