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

03.06.2018
Ponedeljek 04. 06. 2018
Peter Veronski, mučenec
Torek 05. 06. 2018
Bonifacij, škof
Sreda 06. 06. 2018
Norbert, škof
Četrtek 07. 06. 2018
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Petek 08. 06. 2018
Medard, škof
SRCE JEZUSOVO
Sobota 09. 06. 2018
MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE

Primož in Felicijan, mučenca

Krst Mihe Ferlinca

Ob 19.00 uri za +Ivana Retuznika (1624)
Ob 19.00 uri za + Ivana Podergajsa (obl.)
Ob 19.00 uri za +Marijo Juhart (Kreps–1669)
Obisk bolnikov!
Ob 19.00 uri za + Ivana Lugariča (obl.)
Ob 7.00 uri za + Franca in Alojzijo Kokol

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Jakoba
Rajha ter rodbino Fijavž
10.06.2018
Krst Maja Gosnika
1. Pretekli četrtek smo obhajali praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi.
Iskrena hvala vsem, ki ste pripravili stvari za procesijo (Davidu Preložniku, Poloni Mlakar, Marjani Pučnik, Klavdiji Ozimič, Petru Tonkoviču,
Simonu Korošcu, Luciji Gorenak idr.) in pri njej dejavno sodelovali, hvala
tistim staršem, ki ste pripeljali otroke ministrante iz šole, da so lahko
sodelovali pri maši in procesiji, hvala ključarjem, pevskemu zboru in
vsem, ki ste na različne načine pomagali pripraviti in slovesno praznovati
ta praznik.
2. Včeraj smo imeli župnijsko romanje na Kurešček in v Želimlje, kjer nas je
pričakal tudi domačin Pavel Pučnik in nas presenetil s pogostitvijo.
Iskrena hvala za gostoljubje! Hvala Samu Pučniku za organizacijo
romanja ter gospodinjam, ki ste pripravile veliko dobrot, da je bilo romanje še lepše.
3. V soboto so se mladi udeležili izobraževanja za animatorje, ki je potekalo v Zrečah. Vodila sta ga je Andrej Vidic in Tjaša Medved in sta govorila
o poslanstvu animatorja in o pripravi na kateheze …
4. Zaradi bolezni v petek nisem mogel obiskati bolnikov. Zato jih bom
obiskal prihodnji petek. Hvala za razumevanje!
5. Iskrena hvala Mariji Polegek in faranom Prelog za 480,- eur za rože ter
Tonetu Leskovarju faranom Novega Tepanja za 190,- eur za rože. Hvala
10. nedelja med letom
Dekliška nedelja

za delo v vinogradu (Alojzu Lubeju, Branki in Janezu Pučniku, Jožetu in
Alojzu Pučniku, Marti Pristovnik, Dušanu Podergajsu in Kristini Strnad),
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
SKLEP VEROUČNEGA LETA
Prihodnjo nedeljo bomo imeli zaključek veroučnega leta, zato bo v sredo
in četrtek še redni verouk; v sredo ob 16.00 uri za 3., 4., 5. in 6. razred.
Kot veste, Cerkev zahteva za prejem prvega svetega obhajila in birme
točno določeno število let verouka s pozitivnimi ocenami v spričevalu.
Da pa lahko katehet ali katehistinja vpiše oceno v spričevalo, pa je potrebno, da ima otrok opravljene vse domače naloge in ne le nekaterih.
Zato vas prosim, da starši že danes povprašate in pregledate veroučne
zvezke otrokom in jih spodbudite, da opravijo še ne dokončane domače
naloge. Hvala za razumevanje!
ORATORIJ 2018 NA PRIHOVI – SPREMEMBA DATUMA
Letos bo potekal oratorij na Prihovi od ponedeljka 16. 7. do nedelje 22.7.
in ne od 23.7. do 29.7., kot smo zapisali v župnijskem koledarju. Prijavnice za oratorij lahko dobite od nedelje 24.6. naprej v zvonici, za vse
ostalo pa vas bomo sproti obvestili. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
VOLITVE – „PRAZNIK DEMOKRACIJE“
Za vse državljane so volitve v državni zbor izrednega pomena, saj so
priložnost, da izpolnimo svojo državljansko dolžnost in odgovorno oddamo svoj glas. Če želimo ustrezno poskrbeti za prihodnost naše domovine, potem je udeležba na volitvah naša pravica in dolžnost. Za vsako
demokracijo je ključno, da politika spoštuje versko svobodo in uredi
delovanje verskih skupnosti. Vsak kristjan ima dolžnost in pravico, da se
udeleži volitev in izvoli najboljše kandidate. Jezus je dejal: »Po njih
sadovih jih boste spoznali.«
Razpored bralcev Božje besede
9. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.06.2018
10. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10.06.2018
11. nedelja med letom
Družinska nedelja
17.06.2018

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

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

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:

petek 8. 06. 2018
petek, 15. 06. 2018

Sp. Grušovje:
Preloge:

petek 27. 07. 2018
petek, 3. 08. 2018

Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 22. 06. 2018
četrtek 28. 06. 2018
petek 6. 07. 2018
petek 13. 07. 2018
petek, 20. 07. 2018

Vrhole:
petek, 10. 08. 2018
Sevec:
petek, 17. 08. 2018
Prepuž:
petek, 24. 08. 2018
Vinarje:
petek, 31. 08. 2018
Čiščenje je lahko v petek ali soboto.

Papež Frančišek o športu:
»Šport je kraj srečanja, kjer se osebe z vseh družbenih ravni in položajev združijo, da bi dosegle skupen rezultat,« zapiše papež
Frančišek. »V kulturi, kjer prevladujeta individualizem in odmetavanje
mladih in starih generacij, je šport privilegirano področje, kjer se osebe
srečajo brez rasnega,
spolnega, verskega
ali ideološkega razlikovanja in kjer lahko
doživimo veselje tekmovalnosti, da bi
skupaj dosegli cilj, ko
smo del skupine, v
kateri se uspeh ali
poraz deli med seboj
in se preseže. To
nam pomaga zavrniti idejo osvajanja cilja in se pri tem osredotočati
samo nase.« Potreba po drugem se ne nanaša samo na tovariše v
skupini, ampak tudi na voditelje, trenerje, podpornike, družino in vse
tiste osebe, ki s svojo zavzetostjo in predanostjo omogočajo, da se »da
najboljše od sebe«. Vse to iz športa naredi katalizator izkušenj skupnosti, človeške družine. »Pomembni rezultati se tako v življenju kot v
športu dosegajo skupaj, v skupini!« poudari papež.

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

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
9. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
Sin človekov je gospodar tudi sobote!
03. 06. 2018 – 10. 06. 2018

Papež Frančišek je dejal katoliškim zdravnikom, da niso zgolj izvajalci bolnikove volje. Poudaril je, da je Cerkev za življenje. Zbrane
je spodbudil, naj se zoperstavljajo težnji, da bi se bolnega človeka
zvedlo na raven stroja in da zdravnik ni zgolj izvajalec bolnikove volje.
Delo zdravnika je posebna oblika človeške solidarnosti in krščanskega
življenja. Obogateno je namreč z duhom vere. Katoliška identiteta ne
ovira njihovega sodelovanja s tistimi, ki iz drugačne verske perspektive
ali brez specifične veroizpovedi priznavajo dostojanstvo in izjemnost
človeške osebe kot kriterij svojega delovanja. »Cerkev je za življenje in
njena skrb je, da ni nič proti življenju v stvarnosti konkretne eksistence,
naj je slabotna ali nezaščitena, nerazvita ali slabo razvita.« Biti katoliški
zdravniki pomeni čutiti se kot zdravstveni delavci, ki iz vere in občestva
s Cerkvijo prejemajo zagon, da bi njihova krščanska in poklicna formacija bila vedno bolj zrela, njihova predanost neutrudna, potreba po
poznavanju zakonov narave za boljše služenje življenju pa obilna.
Papež je izpostavil zvestobo in skladnost s katoliškim naukom
Cerkve. Ta kriterij njihovega delovanja je prispeval k sodelovanju pri
poslanstvu Cerkve, da pospešuje in brani človeško življenje od
spočetja do naravne smrti, kvaliteto življenja, spoštovanje najšibkejših,
humanizacijo medicine in njeno popolno socializacijo. Frančišek je pripomnil da je ta zvestoba zahtevala in še vedno zahteva napor in
težave, ki v določenih situacijah lahko terjajo veliko poguma. »Z vedrino in odločnostjo nadaljujte to pot, ko spremljate prispevke učiteljstva
na področju medicine z ustreznim poznavanjem njihovih moralnih implikacij, Tudi področje medicine in zdravstva ni bilo prikrajšano za napredovanje kulturne tehnokratske paradigme, za čaščenje človeške
moči brez meja in za praktični relativizem, kjer vse postane irelevantno,
če ne služi lastnim interesom.« Pred takšno situacijo so katoliški
zdravniki poklicani, da uveljavljajo središčno mesto bolnika kot osebe
in njegovo dostojanstvo, skupaj z neodtujljivimi pravicami, med katerimi
je na prvem mestu pravica do življenja.

