6. VEL. NEDELJA
Nedelja mož in fantov
Dominik Savio

06.05.2018
Ponedeljek 07. 05. 2018
Gizela, opatinja
Torek 08. 05. 2018
Viktor (Zmago) Milanski

Ob 7.00 za žive in +farane
Ob 10.00 uri za + Alojza in Terezijo Bračič

Ob 19.00 uri za +Vilija Mihelaga (obl.)

Ob 15.00 uri pogrebna za + Stanislava Grifiča
Ob 19.00 uri za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo
in Emilijo
Četrtek 10. 05. 2018
Ob 7.00 za + Terezijo Zorko;
Ob 19.00 za
Job, in VNEBOHOD
+Franca (obl.), Terezijo in Branka Oblonška
Petek 11. 05. 2018
Ob 7.00 uri za + Albina (obl.) in Vido Brglez
Ignacij Lakonijski, redovnik Ob 19.00 uri za + Ludvika Kobaleja (obl.)
Ob 7.00 uri za +Maksa Sajka (ob.) in starše
Sobota 12. 05. 2018
Ob 11.00 krst Isabele Hajdnik
Leopold Mandić, redovnik
Ob 16.00 koncert pri sv. Joštu
Ob 7.00 za žive in +farane
7. VEL. NEDELJA
Dekliška nedelja
PRVO SVETO OBHAJILO – 9 otrok
Fatimska Mati božja
Ob 10.00 uri za + Janeza Pučnika, sestre,
13.05.2018
brate in sorodnike
1. Smo v mesecu maju, ko prepevamo Mariji v čast pesem: »Že šmarnice
bele cveto« in poslušamo čudovite pripovedi svetopisemskih osebnosti o
Mariji. Lepo prosim, da ne pozabite na »pobožnost šmarnic« in da pripeljete otroke k tej pobožnosti. V preteklem tednu ni bilo verouka, pa tudi
otrok ne pri šmarnicah, razen ustaljene skupine. Starši, brez vaše podpore, brez vašega zgleda, se otroci ne bodo odločali za duhovne vrednote. Na stara leta ne pričakujte od njih, da naj živijo kot kristjani, če jim
te ljubezni za krščansko življenje ne posredujete. Od njih smete pričakovati le tiste vrednote, ki jim jih boste posredovali, jih zanje navdušili in jim
pokazali, da so le-te tudi za vas neprecenljive vrednosti.
2. Prihodnjo nedeljo bomo imeli prvo sveto obhajilu. K obhajilu bo pristopilo
9 prvoobhajancev. Zato bomo imeli v petek ob 18.00 uri spoved prvoobhajancev, med mašo pa bo spovedovanje staršev prvoobhajancev. Z
nami bo p. Milan Holc iz Ptujske Gore. Prosim za udeležbo vseh staršev,
saj je spoved prvoobhajancev prav tako pomembna kot prvo sveto obhajilo. V petek po maši pa bomo imeli tudi krajšo vajo, s katero se bomo
pripravili na nedeljsko slavje prvega svetega obhajila.
3. Po stari navadi ste tudi tokrat vabljeni starši prvoobhajancev v sredo ob
16.30, da pripravite oziroma počistite cerkev, okolico in dvorano, kjer
Sreda 09. 05. 2018
Izaija, prerok

bomo imeli v nedeljo po maši še bratsko srečanje ob mizi. Tudi če bo
dež vas prosim, da pridete v sredo ob 16.30 uri.
4. KUD Zbor Marije Zavetnice vabi na koncert Joštova kultura, ki bo
prihodnjo soboto, 12.5. ob 16. uri v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. Poleg
vokalne skupine Jubilus smo tokrat v goste povabili oktet Suha, ki prihajajo k nam iz sosednje Avstrije. S svojo navzočnostjo dokažimo, da so
dobrodošli med nami!
5. V torek ob 20.00 uri imamo kateheti in katehistinje svoje redno srečanje!
6. Na seji ŽPS smo sklenili, da bomo imeli v soboto, 2. junija župnijsko
romanje k Mariji Kraljici miru na Kurešček, obenem bomo obiskali Trubarjevo domačijo in Gimnazijo Želimlje. Zbiramo prijave. Okvirna cena
bo 20,- eur.
7. Iskrena hvala Kristini Strnad in Bredi Tomažič ter faranom Vinarja za
442,- eur za rože; Branki, Janezu, Žanu, Nini Pučnik ter Kristini Strnad
za posaditev rož; hvala Martinu in Simonu za košnjo trave, Petru Tonkoviču za raznovrstna dela; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Papež Frančišek: »Nikoli ne bodite žalostni moški in ženske; kristjan to
nikoli ne more biti! Nikoli ne pustite, da vas prevzame malodušnost! Saj
se naše veselje ne poraja iz posedovanja obilice stvari, temveč se porodili iz tega, ker smo srečali Osebo, Jezusa med nami, in ker vemo, da z
Njim nismo nikoli sami, tudi v težkih trenutkih, tudi ko se pot življenja
sooča s težavami in ovirami, ki se zdijo nepremostljive in ki jih ni malo.«
Razpored bralcev Božje besede
6. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
06.05.2018
7. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
13.05.2018
Binkoštna nedelja
Družinska nedelja
20.05.2018

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Eva Juhart

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 9. 03. 2018
petek, 16. 03. 2018
petek 23. 03. 2018
petek 30. 03. 2018
petek 6. 04. 2018
petek 13. 04. 2018
petek, 20. 04. 2018

Sp. Grušovje:
petek 27. 04. 2018
Preloge:
petek, 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.

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
6. VELIKONOČNA NEDELJA

Nedelja turizma
»Ljubite se med seboj!«
06. 05. 2018 – 13. 05. 2018

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek sprejel švicarske gardiste
Sveti oče je spomnil, da je njihovo delo povezano z neprenehno
zvestobo papežu, ki je bila ključnega pomena posebej 6. maja 1527,
ko so njihovi predhodniki med »plenitvijo Rima« žrtvovali svoja življenja
in dejal: »Spomin na tisto junaško dejanje je nenehno povabilo, da bi
se zavedali in udejanjali lastnosti, ki so značilne za stražarje: dosledno
živeti katoliško vero; vztrajati v prijateljstvu z Jezusom ter v ljubezni do
Cerkve; biti veseli in skrbni tako v pomembnih kot tudi majhnih in
ponižnih vsakodnevnih opravilih; pogum in potrpežljivost, velikodušnost
in solidarnost do vseh. To so vrline, ki ste jih poklicani živeti, ko opravljate častno in varnostno službo v Vatikanu in tudi po tem, ko odložite
uniformo.
Lepo je videti mladega človeka, kot
ste vi, ki izkazuje pozornost drugim
in ki si prizadeva biti razpoložljiv za
tiste, ki potrebujejo pomoč. Ni vedno
lahko živeti te drže, vendar pa je z
Gospodovo pomočjo mogoče. Zato
se ne naveličajte srečevati Gospoda
Jezusa v skupni in osebni molitvi, v
pozornem poslušanju Božje besede
ter pri goreči soudeležbi pri evharistiji. Skrivnost učinkovitosti vašega
dela tukaj, v Vatikanu, kakor tudi vsakega vašega načrta, je v
nenehnem odnosu s Kristusom.
Ob tej priložnosti bi rad ponovno izrazil svojo hvaležnost celotni Papeški švicarski gardi. Občudujem disciplino, čut za Cerkev, diskretnost
in strogo, vendar vedro strokovnost, s katero vsak dan opravljate svojo
službo. Zahvaljujem se Bogu za različne darove, ki vam jih poklanja,
ter vam zagotavljam svojo podporo in molitev za to, da bi mogli obroditi
sadove. Prosim vas, da tudi vi molite zame in mi pomagate služiti
Cerkvi tudi s svojo molitvijo.«

