4. VEL. NEDELJA

Nedelja žena in mater
22.04.2018
Ponedeljek 23. 04. 2018
Jurij, mučenec
Torek 24. 04. 2018
Marija Kleopova
Sreda 25. 04. 2018
Marko, evangelist
Četrtek 26. 04. 2018
Marija, Mati dobrega sveta
Petek 27. 4. 2018
Cita, dekla
Sobota 28. 04. 2018
Peter Chanel, duhovnik

Ob 7.00 za žive in +farane
Ob 10.00 uri za + Slavka Lipuša (obl.) in
starše
Ob 19.00 uri za + Marijo Pliberšek (1511)
Po maši, to je ob 19.30 SEJA ŽPS
Ob 19.00 uri za +Jožefo, Marijo in Antona
Pliberška
Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1604)
Ob 7.00 uri za +Franca (obl.), Terezijo in Frido
Vivod
Ob 7.00 uri za + Stanislava Kuka (1638)

Ob 7.00 za žive in +farane
Ob 10.00 uri za +Antonijo (obl.) in Franca
29.04.2018
Rateja
1. Obhajamo nedeljo Dobrega pastirja in s tem nedeljo molitve za duhovne
poklice. Naj bo ta nedelja dan hvaležnosti, da nam Bog še vedno pošilja
pastirje in pričevalce evangelija. John Henry Newman je zapisal: »Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar namesto mene ne more narediti
noben drug in da v svetu postanem to, kar ne more postati nihče drug.
Bog me je vključil v svoj odrešenjski načrt in moj delež pri tem velikem
delu je nenadomestljiv. Najsi sem bogat ali reven, ugleden in vpliven ali
pa samo preprost človek – Gospod zame ve in me kliče po imenu.« To
pomeni, da je vsak prejel nenadomestljivo poslanstvo, ki ga mora z
odgovornostjo in veseljem opraviti. Skupno vsem poslanstvom pa je biti
z veseljem kristjan, predvsem pa drug za drugega kažipot h Kristusu.
Zato ne pozabimo moliti drug za drugega, še posebej pa za nove duhovne poklice.
2. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za škropljenje vinograda, Simonu Korošcu
za frezanje na vrtu; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
3. V mesecu marcu in aprilu ste darovali za obnovo dvorane 760,- eur.
Iskrena hvala Alojzu Pučniku, Majdi Zabukovšek, družini Rihtar, družini
Mlakar (Jurek), družini Samec in Jožefi Leskovar. Prav tako iskrena
hvala ključarjem, ki ste mi ob priložnosti rojstnega dne (tako kot vsako
leto) dali darilo v obliki denarja. Tudi ta vaš dar bo šel za obnovo dvorane. Iskren boglonaj. V mesecu maju bi želeli pred župnijskim praznikom
priključitve naše cerkve k baziliki Marije Velike v Rimu, ki bo zadnjo
5. VEL. NEDELJA
Katarina Sienska, devica

nedeljo v maju, narediti strop v zgornji dvorani Doma Marijinega varstva.
Ker bo to velik finančni zalogaj vas res lepo prosim, če lahko kaj več
darujete v ta namen. Hvala za razumevanje!
4. Od 27. do 29.4. bodo mladi na pripravi za oratorij v Ankaranu.

Arški župnik, sv. Janez Maria Vianney:
»Ko ne bi imeli zakramenta svetega reda oz. mašniškega
posvečenja, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je dal v tabernakelj?
Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje?
Duhovnik. Kdo jo bo pripravil na srečanje z Bogom in prvi
umil to dušo v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik. Ne morete se
spomniti ene same Božje dobrote, ne da bi ob tem spominu
ne srečali duhovnika. Druge Božje dobrote nam ne bi nič
koristile brez duhovnika. Kaj bi vam pomagala hiša, polna
zlata, če ne bi imeli nikogar, ki bi vam odprl vrata? Duhovnik
ima ključ do nebeških zakladov, on odpira vrata, on je oskrbnik dobrega Boga, upravitelj njegovih dobrin.«
Molitev za duhovne poklice
»Pred teboj sem, preblaga Devica, da si izprosim veliko milost spoznanja, kaj naj storim. Nič drugega ne želim, kakor ves čas svojega življenja popolnoma izpolnjevati voljo tvojega Božjega Sina. Mati dobrega
svèta, daj, da bom poslušal tvoj glas in tako pregnal vsak dvom iz svojih misli. Ker si mati mojega Zveličarja, pričakujem od tebe, da boš tudi
mati mojega zveličanja. Devica Marija, če mi ti ne boš poslala žarka
Božjega sonca, katera luč me bo razsvetlila? Kdo me bo poučil, če ne
ti, ki si mati neustvarjene Modrosti? Poslušaj torej moje prošnje! Ne
dopusti, da bi zašel na kriva pota! V mojih dvomih in omahovanjih me
vodi po pravi poti v večno življenje: ti si moje edino upanje, ti imaš polne roke zakladov kreposti in življenja, ti razdajaš sadove slave in svetosti.
(Molitev sv. Janeza Boska za izbiro poklica)
Razpored bralcev Božje besede
4. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
22.04.2018
5. velikonočna nedelja
29.04.2018
6. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
06.05.2018

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

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

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 – Marija, Mati dobrega svéta (26. april)
V kraju Genazzano, v škofiji Palestrina blizu Rima, slovi že dolga stoletja
znamenito svetišče Matere Božje dobrega svéta. Čudodelna podoba naj bi
25. aprila 1467 čudežno dospela iz Skadra v Albaniji, od koder je krščansko ljudstvo bežalo pred nasilnimi muslimani. Čudodelna podoba je prav
majhna in lahko brž opaziš, da je bizantinskega sloga. Marija drži na levi
roki Božje Dete. Jezušček pa se z desnico ovija Mariji okoli vratu, levo
rokico pa steza ob vrhnjem robu Marijine obleke. Jezušček ima rdečo srajčko, Marijina obleka pa je zelena.
Vrhnji plašč je pri obeh sinje barve. Čez obraz Matere
božje in Deteta se razliva nežna in ganljiva žalost. Posnetki te podobe so se razširili po vsem svetu. Znamenita
je podoba Matere Božje dobrega svéta v Madridu, pred
katero je tolikokrat molil sv. Alojzij Gonzaga kot mlad fant
in ob neki priložnosti jasno spoznal Marijin klic in nasvet,
naj stopi v Jezusovo družbo. Podobe Matere Božje
dobrega sveta boš našel tudi v slovenskih cerkvah; v Kostanjevici ob Krki
pa slovi znana božja pot Matere Božje dobrega svéta na Slinovcah. Tej
skrivnosti sta v Sloveniji posvečeni še dve cerkvi. Češčenje Matere Božje
dobrega svéta so širili posamezniki, zlasti nekateri goreči duhovniki, posebej pa redovniki, predvsem red puščavnikov sv. Avguština, ki tudi oskrbuje
romarsko svetišče v Genazzanu, sv. Alfonz Ligvorij in njegovi redovniki
redemptoristi, maristi in v najnovejši dobi Klaverjeva družba pomožnih
misijonark za Afriko, ustanova blažene Marije Terezije Ledochovske (glej
6. julij). Namestniki Jezusa Kristusa so goreli za češčenje Matere Božje
dobrega svéta: Urban VIII. je leta 1630 romal v Genazzano na božjo pot.
Pij VI. je dovolil praznik Matere Božje dobrega svéta vsemu redu
puščavnikov sv. Avguština, ki naj ga obhajajo 26. aprila. Pij IX. je že od
mladosti zelo častil Mater Božjo dobrega svéta. Novo sv. mašo je opravil v
Rimu pred oltarjem, ki je posvečen Materi Božji dobrega svéta. Leon XIII.
je leta 1884 potrdil nove duhovne dnevnice in nov mašni obrazec za
praznik Matere Božje dobrega sveta; leta 1903 pa je ukazal, naj v litanijah
Matere Božje molimo nov vzklik: Mati dobrega svéta, prosi za nas. Praznik
sedaj obhajajo skoraj v vsej vesoljni sv. Cerkvi, pri nas zlasti uršulinke.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Nedelja dobrega pastirja
Nedelja žena in mater
22. 04. 2018 – 29. 04. 2018

Papež Frančišek
Jezus pravi: "Tisti, ki mene uživa, bo živel po meni." Kot da bi rekel:
kdor se hrani z evharistijo, sprejme isto miselnost, ki jo ima Gospod.
On je razlomljeni Kruh za nas in kdor ga prejme, postaja tudi sam razlomljeni kruh, ki ni prekvašen z ošabnostjo, ampak se daruje drugim:
preneha živeti zase, za lasten uspeh, za to, da bi nekaj imel ali postal
nekdo, ampak živi za Jezusa in za druge. „Živeti za“ je znamenje tistega, ki jé ta Kruh, "blagovna znamka" kristjana. Pred vsako cerkvijo bi
lahko izobesili napis, kakor obvestilo: "Po maši se ne živi
več zase, ampak za druge."
Kruh
življenja,
razlomljeni Kruh, je namreč tudi
Kruh miru. Mir ne pride takrat,
ko vsak vzame samo svoj kruh
in gre, da ga poje sam. Mir je
nekaj več: je druženje. Je "jesti kruh skupaj z drugimi, ne da bi se ločili,
sesti za mizo z različnimi osebami," kjer "je drugi obraz, ki ga je
potrebno odkriti, zreti, pobožati". In mi, ki smo deležni Kruha enosti in
miru, smo poklicani, da bi ljubili vsak obraz, da bi zašili vsako
raztrganino; da bi bili vedno in povsod graditelji miru.
Gospod reče Savlu: "Pojdi v mesto". Tudi vsakemu izmed nas
pravi: "Pojdi, ne ostani zaprt v svojih pomirjujočih prostorih, tvegaj!
Tvegaj!" Po srečanju z Vstalim se ne more čakati, se ne more prelagati; potrebno je iti, stopiti ven, kljub vsem težavam in negotovostim.
Vidimo npr. Savla, ki po tem, ko je govoril z Jezusom, kljub temu, da je
bil slep, vstane in gre v mesto. Vidimo Ananija, ki, čeprav prestrašen in
negotov, reče: "Tukaj sem, Gospod" in gre takoj k Savlu. V kakršnikoli
situaciji se nahajamo, smo vsi poklicani biti prinašalci velikonočnega
upanja; služabniki sveta. Lepo je biti "glasnik upanja", preprost in vesel
delilec velikonočne aleluje.

