14. nedelja med letom
Dekliška nedelja

08.07.2018
Ponedeljek 09. 07. 2018
Veronika Giuliani, opatinja
Torek 10. 07. 2018
Amalija (Alma). redovnica
Sreda 11. 07. 2018
Benedikt, opat

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Alojzijo, Franca, Zdenka
in Maksimiljana Breznika
Ob 7.00 uri za zdravje mame Ivane
Ob 19.00 uri za + Marijo Pliberšek (1513)
Ob 19.00 uri za + Matildo Plahuta in sorodnike
Ob 16.00 pogrebna za + Miroslava Strašnika
Ob 19.00 uri za + hčerko Lidijo Pučnik ter
starša Janeza in Julijano Pučnik

Četrtek 12. 07. 2018
Ob 19.00 uri za + Ano in rodbino Pliberšek
Mohor in Fortunat, mučenca
Petek 13. 07. 2018
Ob 19.00 uri za + Marijo Juhart (Kreps, 1670)
Henrik (Hinko) II., cesar
Sobota 14. 07. 2018
Ob 7.00 uri za + Štefanijo (obl.), Ignaca PoderKamil de Lellis, duhovnik
gajsa in Alojzijo Višnar
15. nedelja med letom
Družinska nedelja

15.07.2018

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Antona Leskovarja (obl.)

1. Pretekli četrtek, prvi četrtek v mesecu smo imeli mašo za pokojne dušne
pastirje, ki so delovali v naši župniji. Udeležilo se vas je okrog 30 vernikov, seveda skupaj z ministranti. Hvala vam za vaše molitve in zahvale
Bogu za duhovnike, ki so tukaj delovali. Postavil sem si vprašanje: Kje
so tisti, ki so jih na primer g. Anton Kocjančič (1935-1957), Franc Klasinc
(1957-1966), p. Alojzij Kolednik (1966-1970) p. Kanizij Kompare (19701991) in g. Ludvik Počivalšek (2009-2011) krstili in pripravili ali podelili
druge zakramente? Veliko so molili in žrtvovali za vas! Ne pozabimo:
hvaležnost je lepa čednost!
2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Darjan Gorenak, rkt.,
samski, iz Zg. Grušovja, župnija Prihova in nevesta Mateja Blažič, rkt.,
samska, iz Turiške vasi na Pohorju, župnija Tinje. Iskrene čestitke!
3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Tonetu Polegeku, Mitji
Ramot ter Tončeku Jančiču za košnjo trave na brižini ob parkirnem
prostoru; hvala Janku Juhartu za pleskanje, Petru Tonkoviču za obnovo
kapele nad vinogradom; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Sporočilo Slovenske škofovske konference
Priporočeni dar za mašo znaša 20,- eur, priprava poroke 25,- eur,
poroka 50,- eur + 20,- eur za poročno mašo, pogreb 50,- eur + 20,eur za pogrebno mašo; katehetu ali katehistinji 10,- eur za eno uro
verouka. Hvala za razumevanje!

Postani blagoslov
Blagoslov boš, če si sprejemljiv za tihe Božje namige vsak dan.
Blagoslov boš, če si dovolj pogumen, da zastopaš svoje prepričanje in
se poteguješ za šibkejše.
Blagoslov boš, če imaš posluh za srečo in žalost ljudi v tvoji bližini.
Blagoslov boš, če si prizanesljiv pri napakah tvojih bližnjih in velikodušno
odpuščaš.Blagoslov boš, če hvaležno ostajaš v Božji ljubezni.(avtor neznan)
ORATORIJ 2018
Letošnji oratorij bo potekal od ponedeljka, 16. do nedelje, 22. julija
2018. Danes še lahko oddate prijavnice. Junak, ki nas bo
spremljal skozi ves teden bo misijonar Friderik Baraga, ki je
krščansko vero širil med Indijanci. Prispevek za oratorij znaša
15 € za cel teden. Dobrodošli!
Priporočamo se za darove za kuhinjo, dobrodošle pa bi bile
tudi kakšne lučke, kar imajo otroci posebno radi. Boglonaj že v naprej!

Papež Frančišek: Hvaležnost je značilna poteza srca, ki ga je obiskal
Sveti Duh. Da bi bili poslušni Bogu, se je treba predvsem spominjati njegove dobrote. Sv. Bazilij pravi: »Kdor ne pusti, da bi te dobrote
padle v prazno, se usmeri proti dobri kreposti in proti delom pravičnosti.«
Po papeževih besedah je zato pomembno, da se urimo v spominjanju,
koliko lepih stvari je Bog storil za vsakega med nami! Kako zelo je velikodušen naš nebeški Oče!.
Razpored bralcev Božje besede
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.07.2018
15. nedelja med letom
Družinska nedelja
15.07.2018
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.07.2018

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

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

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

petek 8. 06. 2018
petek, 15. 06. 2018
petek 22. 06. 2018
četrtek 28. 06. 2018
petek 6. 07. 2018
petek 13. 07. 2018
petek, 20. 07. 2018

Sp. Grušovje:
petek 27. 07. 2018
Preloge:
petek, 3. 08. 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.

SVETNIK TEDNA – sveta Veronika Giuliani
Bila je nemiren otrok, »vžgan« od nekega notranjega ognja; namesto igre z
drugimi otroki sta bila njena družba božje Dete in njegova mati Marija. Štiri
leta je bila stara, ko ji je umrla mati; ta je pred smrtjo svojim petim hčeram kot
»doto« izročila češčenje ene izmed Odrešenikovih petih ran – Veroniki
(preroško) rano Presvetega Srca. Oče jo je sprva želel omožiti s katerim od
plemiških snubcev, ko pa jih je Veronika vse po vrsti odklanjala in zaradi tega
zbolela, je popustil in ji dal svoj blagoslov, da se lahko posveti Bogu. Tako je s
sedemnajstimi leti vstopila v red kapucink, kjer je prevzela redovno ime Veronika. Tu se začnejo njena prava mistična doživetja: razodetja, vizije, zamaknjenja in milosti, kot so jih doživljali le redki svetniki. Po videnju skrivnostnega
keliha trpljenja so sledila »konkretna znamenja«: prejela je
Kristusovo prsno rano, na glavi se ji je videla trnjeva krona,
sledile so rane na straneh, kasneje pa še druga znamenja
križanega Gospoda. Pri vsem tem je hudo trpela, tako da
tega kmalu ni mogla več skrivati pred drugimi. Spovednik ji
je naročil, da mora pisati dnevnik in vanj zapisovati vse,
kako je Bog deloval v njeni duši. Nastalo je deset zvezkov s
presenetljivimi stvarmi, ki pa so vse potrjene s pričami.
Ukaz spovednika je tudi bil, da mora svoje notranje trpljenje
kazati na zunaj. S tem pa se je začelo neko čisto drugačno
trpljenje, žal tako značilno za okolico, v kateri živijo veliki
svetniki. Mnogi, na čelu z njeno redovno predstojnico, so bili
namreč prepričani, da je vse skupaj samo igra, goljufija in iskanje pozornosti.
Cerkvena oblast je ukazala, naj se vse, kar se dogaja v zvezi z Veroniko,
skrbno razišče in poroča v Rim. Preiskavo je vodil škof mesta Città di Castello: zdravniki so morali pol leta zdraviti in obvezovati Veronikine rane (a so se
te le še povečale), bolečine trnjeve krone zdraviti z žarečim železom, opatinji
pa je škof ukazal, naj preizkusi njeno potrpežljivost, ponižnost in poslušnost.
Ta ji je za vse to dala več kot dovolj »priložnosti«; odvzete so ji bile vse službe
in volilna pravica v redu, izobčili so jo iz samostanskega življenja, ni se smela
udeleževati molitev v koru in celo sveto obhajilo ji je bilo odvzeto. Po prestani
preizkušnji je moral škof poročati v Rim, da je nobena stvar ni zlomila, ostala
je poslušna, vedrega duha, njena mistična doživetja pa so se neprekinjeno
nadaljevala. Po papeževem ukazu so bile nato umaknjene vse kazni in
prepovedi, sestre pa so jo kasneje soglasno izvolile za opatinjo. Veronika je
imela Jezusove rane vtisnjene na svojem telesu več kot trideset let, ob smrti
pa so zdravniki (to so potrdili s prisego) našli v njenem telesnem srcu upodobljena vsa orodja Kristusovega trpljenja. Ime: Pri krstu je dobila ime Uršula
(»medvedka«), kasneje pa je prevzela redovno ime Veronika. Rodila se
je 27. decembra 1660 v Mercatellu pri Riminiju v Italiji, umrla pa 9. julija 1727
v mestu Città di Castello, prav tako v Italiji. Upodobitve: Upodabljajo jo kot
kapucinsko redovnico s stigmami in trnjevo krono na glavi ali križem v roki. 9.
julija, v koledarju Frančiškovih družin pa praznujejo njen god 10. julija
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
14. nedelja med letom
Dekliška nedelja
In spotikali so se nad njim…!
08. 07. 2018 – 15. 07. 2018

Papež Frančišek: Najprej odnos, zatem dolžnost
»Krščansko življenje je predvsem hvaležen odgovor velikodušnemu
Očetu.« Kristjani, ki sledijo samo »dolžnosti«, razkrivajo, da nimajo
osebne izkušnje Boga, ki ga imenujemo »naš«. Temelj dolžnosti je
namreč ljubezen Boga Očeta, ki najprej daje, zatem zapoveduje. »Pred
odnos postaviti zakon nam ne pomaga pri hoji vere. Kako si lahko nek
mlad človek želi biti kristjan, če začnemo pri obveznostih, nalogah,
doslednosti in ne pri osvoboditvi?« Biti kristjan je po papeževih besedah namreč ravno pot osvoboditve. Zapovedi te osvobajajo od tvojega
lastnega egoizma, osvobajajo pa te zato, ker te Božja ljubezen vodi
naprej. »Krščanska formacija ni osnovana na moči volje, ampak na
sprejetju rešitve, na tem, da se pustimo ljubiti: najprej Rdeče morje,
zatem gora Sinaj.« Najprej je rešitev. Bog reši svoje ljudstvo iz
Rdečega morja, potem pa mu na gori Sinaj pove, kaj mora delati. In
ljudstvo ve, da vse tisto počne zato, ker ga je prej rešil Bog, ki ga ljubi.
Poklicani smo v svobodo
Osvobodilno delovanje Boga, ki je postavljeno na začetek dekaloga,
torej na začetek zapovedi, je odgovor na to vzdihovanje. Mi se ne
rešimo sami, lahko pa vpijemo na pomoč: »Gospod, reši me, Gospod,
nauči me poti, Gospod, pobožaj me, Gospod, daj mi nekoliko veselja.«
To je krik, ki prosi pomoči. In to je tisto, kar nam pripada: prositi, da bi
bili osvobojeni egoizma, greha, verig suženjstva. »Ta krik je pomemben, je molitev, je zavedanje tistega, kar je v nas potlačeno in še ni
osvobojeno,« je pojasnil Frančišek in pripomnil, da je v naši duši še
veliko neosvobojenih stvari.
Lepa molitev h Gospodu je: »Reši me. Pomagaj mi. Osvobodi me.«
Bog čaka na ta krik, saj lahko in želi zlomiti naše verige. Bog nas ni
poklical v življenje, da bi bili zatirani, ampak da bi bili svobodni in bi
živeli v hvaležnosti, z veseljem bili poslušni njemu, ki nam je dal mnogo, neskončno več, kot bomo mi lahko kadar koli dali njemu. »Naj bo
Bog vedno hvaljen za vse to, kar je naredil, kar dela in kar bo naredil.«

