SVETA TROJICA
DAN FARANOV
Alojzij Grozde, mučenec

27.05.2018
Ponedeljek 28.05. 05. 2018
Margareta, mučenka
Torek 29. 05. 2018
Maksim Emonski, škof
Sreda 30. 05. 2018
Kancijan, mučenec

Ob 10.00 uri za žive in + farane
za + Stanislava Flisa (obl.) iz Dobriške vasi
Ob 19.00 uri za + Marijo Pliberšek (1512)

Ob 19.00 uri za +Jožefo (obl.), Albina in
Metoda Pučnika
Ob 19.00 uri za +Leopoldino (obl.) in Jakoba
Kolarja
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Četrtek 31. 05. 2018
Ob 19.00 uri za +Angelo Rorič (obl.) in soroSVETO REŠNJE TELO IN KRI
dnike; slovesna procesija
Petek 01. 06. 2018
Obisk bolnikov
Justin, mučenec
Ob 19.00 uri za +Jožefa Kotnika (1563)
Sobota 02. 06. 2018
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA KUREŠČEK
Marcelin, mučenec
9. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Karel Lwanga in dr. ugandski
Ob 10.00 uri za + Rozo Županek (obl.)
mučenci

Krst Mihe Ferlinca
03.06.2018
1. Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ob tem pa se spominjamo
priključitve naše cerkve v duhovno zvezo Marijinih svetišč pridruženih k
svetišču Marije Velike ali Marije Snežne v Rimu. Obenem obhajamo
»dan faranov,« to je dan, ko želimo poživiti našo pripadnost drug drugemu in skupaj Bogu. Farani nismo le vsota posameznikov, ampak živo
občestvo, občestvo ki moli, trpi in se skupaj tudi poveseli. V vsakdanjem
življenju določenih nikoli ne srečamo. Zakaj bi si danes ne vzeli malo več
časa in ga posvetili drug drugemu? Prav vsi ste po maši vabljeni na
kosilo v dvorano in kratkemu programu v katerem nam bodo veroučenci
pokazali, kaj so se v veroučnem letu naučili; predstavili se nam bodo tudi
ostale skupine, pevci, harmonikaši in drugi
glasbeniki. Posebej smo veseli, da je danes
z nami rojak g. Peter Pučnik, ki nam je že
med mašo delil kruh Božje besede in evharistije, po maši pa nas bo, skupaj z ostalimi,
razveselil s pesmijo in harmoniko. Dragi
rojak, hvala ti za vse, s čimer si nas in s
čimer nas boš še osrečil.
Pridne gospodinje so veliko napekle in
pripravile. Tudi farovške niso počivale. Tako je za vse pripravljeno kosilo. Naj se vam ne mudi domov. Danes je naš praznik, naše veselje!

2. Prihodnjo soboto (2. 6.) ob 7.30 gremo na župnijsko romanje k Mariji
Kraljici miru na Kurešček, obiskali bomo Trubarjevo domačijo in Gimnazijo Želimlje. Za enkrat je prijavljenih samo 31. Cena za prevoz in kosilo
znaša 20,- eur. Prosim, da se čim prej prijavite.
3. Iskrena hvala Alfonzu Zajku in faranom Zg. Grušovja za 400,- eur za
rože ter Bernardi Muc in faranom Dobriške vasi za 180,- eur za rože.
Iskren boglonaj za kruh in pecivo, Petru Tonkoviču za smreke, Martinu
Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave, Simonu, Poloni, Rožletu in
Brini za pripravo dvorane, Turističnemu društvu Vitica za mize in klopi;
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
S 25. majem 2018 je začela veljati nova evropska uredba o zbiranju,
uporabi in varstvu osebnih podatkov. Po tej uredbi mora posameznik
podati privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov. S to uredbo mora
vsak, ki naroči mašo, dovoliti objavo maše na spletu. Zato bo v prihodnje
veljalo tako, da kdor ne želi, da se objavi ime pokojnega v župnijskem
listu in s tem tudi na spletu ter face booku, mora to ob naročilu maše
posebej povedati, saj je namen župnijskega lista prav ta, da se maše
objavijo. V primeru, da ne želite, da se maša objavi z imenom, bomo v
župnijski list, namesto imena, zapisali »po namenu darovalca«.
Papež Frančišek: Povabljeni smo tkati »kulturo skupnosti«. Dajmo
prednost ljubezni pred razumom, vendar nikoli ne obrnimo hrbta resnici;
dajmo prednost biti pred imeti; prednost celostni človeški dejavnosti pred
sprevrženo prakso, ki priviligira samo učinkovitost; prednost drži služenja pred plačanim delom.
Razpored bralcev Božje besede
SVETA TROJICA
Nedelja žena in mater
27.05.2018
9. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.06.2018
10. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10.06.2018

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

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

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

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

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 27. 04. 2018
petek, 4. 05. 2018
petek, 11. 05. 2018
petek, 18. 05. 2018
petek, 25. 05. 2018
petek, 1. 06. 2018

Zg. Grušovje:

petek, 20. 04. 2018

Čiščenje je lahko v petek ali soboto.

Cerkev je ženska, zato je cerkev, tudi nevesta je ženska. In je mati, ki
rodi. Nevesta in mati. Cerkveni očetje gredo še naprej in pravijo: »Ta
drža pride od Marije, ki je Mati Cerkve. Po tej njeni drži lahko razumemo žensko razsežnost Cerkve. Ko te drže ni, Cerkev izgubi svojo pravo identiteto in postane dobrodelno združenje ali nogometno moštvo ali
karkoli drugega, samo Cerkev ne.

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
NEDELJA SVETE TROJICE
»DAN FARANOV«
Nedelja žena in mater
27. 05. 2018 – 03. 06. 2018

MOLITEV ZA DOMOVINO PRED VOLITVAMI 2018
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski
narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih
vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se
zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in
versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo
državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek: Družina je prva skupnost, kjer se poučuje in
se uči ljubiti. Je privilegirano okolje, kjer se poučuje in se uči tudi vero,
kjer se uči delati dobro. A tudi družina, kakor vsaka človeška stvarnost,
je zaznamovana s trpljenjem. O tem govorijo mnoge svetopisemske
strani. Tudi življenje svete družine je poznalo boleče dogodke, kot je
beg Marije in Jožefa z detetom v Egipt. In Jezus, Božji Sin in Marijini
Sin, je tudi sam videl, poslušal, trpel in se radoval.
Tudi Cerkev na svoji vsakodnevni poti pozna skrbi in napetosti
družin, generacijske konflikte, družinsko nasilje, ekonomske težave,
pomanjkanje dela. Sveti Duh jo vodi, da je kakor tovarišica na poti blizu
družinam, predvsem tistim, ki preživljajo kakšno krizo ali živijo kakšno
bolečino, ter tudi da pokaže končni cilj, kjer bosta smrt in bolečina za
vedno izginila.
»Jezus nas na življenjski poti nikoli ne zapusti. Z usmiljenjem
sledi in spremlja vse ljudi, na poseben način pa družine, ki jih posvečuje v ljubezni. Njegova navzočnost se kaže preko nežnosti, božanja,
objema mame, očeta, otroka. Družina je kraj nežnosti.« Zato se Bog v
spisih pokaže kot oče in tudi kot mati, ki neguje in hrani.
Cerkev nas kakor skrbna mati uči ostajati trdni v Bogu, ki nas ljubi in
podpira. Samo če začnemo pri tej trdni notranji izkušnji, smo lahko
sveti v vztrajanju v dobrem, ki z Božjo milostjo premaga vsako zlo.
V družini se posreduje tudi vera. Tu se uči ponižne in preproste
molitve, ki je obenem odprta za upanje, spremlja pa ga veselje, ki
prihaja iz globoke harmonije med osebami, iz lepote biti skupaj in se od
blizu podpirati na življenjski poti, kljub vsem našim omejitvam. Družina
prav tako daje človeško uravnoteženost, modrost in vrednote. »Dobra
družina posreduje tudi civilne vrednote, goji občutek pripadnosti
družbenemu telesu, uči lojalnega in poštenega državljanskega obnašanja. Narod se ne more ohraniti, če družine ne opravljajo te naloge.
Prva državljanska vzgoja se prejme v družini,« je še dejal papež
Frančišek.

