16. nedelja med letom
Krištofova nedelja
Nedelja žena in mater

22.07.2018
Ponedeljek 23. 07. 2018
Brigita Švedska, redovnica
Torek 24. 07. 2018
Krištof, mučenec
Sreda 25. 07. 2018
Jakob Starejši, apostol
Četrtek 26. 07. 2018
Joahim in Ana, starši Device
Marije
Petek 27. 07. 2018
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda
Sobota 28. 07. 2018
Viktor (Zmago) I., papež
17. nedelja med letom
Marta, Lazarjeva sestra

29.07.2018

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
SKLEP ORATORIJA 2018

Ob 10.00 uri za + Anico Pučnik ter starše
Pučnik-Jug
Ob 19.00 uri za + Leopolda Juga (obl.)
Ob 19.00 uri za + Antona Brdnika (1605)
Ob 19.00 uri za edinost, spravo in utrditev v
veri
Ob 19.00 uri za + Ano Pliberšek
Ob 19.00 uri za + Emila Ribiča (obl.), starše
Orož in Cvetko Janžur
Ob 7.00 uri za + Leopolda Juga (1498)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Mlakar

1. Danes je Krištofova nedelja. Zato bo sedaj po maši na parkirišču
blagoslov vozil. Ob tej priložnosti vas vabim, da darujete za nakup vozil
za misijonarje in misijonarke. Nekateri delujejo v zelo težkih razmerah in
jim je prevozno sredstvo, naj bo to avto, motor ali kolo, nadvse dragoceno. Že v naprej iskren boglonaj!
2. Danes je tudi sklep oratorija. Naši nadvse marljivi animatorji in animatorke pod vodstvom Urške in Daše Pučnik, so se ves
teden razdajali za dobro otrok, ki jih je bilo letos
nad 167 in 26 animatorjev, to je 193 udeležencev
(največ do sedaj). Otroci so pripravili razstavo in
simbolično pogostitev. Zato vas prosim, da se po
blagoslovu avtomobilov vrnete v dvorano in si
ogledate razstavo. Osrečite animatorje in otroke s
tem, da si boste ogledali razstavo. Ne razočarajte
jih in pridite na razstavo!
3. Ob tej priložnosti pa naj se tudi jaz v svojem imenu in v imenu vseh vas
zahvalim našim animatorjem, kuharicama Mirjani Magič in Francki Trstenjak in vsem, ki ste nas obdarili z najrazličnejšo hrano in pijačo, sladoledom, sladkarijami in sadjem ter z vsakršno dobroto in dobrotami.
Iskren boglonaj!

4. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, Jožetu Pučniku, Dušanu
in Štefki Podrgajs, Janezu
Pučniku in Viktorju Vivodu
za delo v vinogradu, Simonu Korošcu in Martinu
Juhartu za košnjo trave,
Marjanu Juhartu za pleskanje (sanitarnih prostorih);
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za
kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
5. Danes, 22. 7. 2018 vabi
prostovoljno gasilsko društvo in krajevna skupnost
Kebelj na prireditev ob
farnem in krajevnem prazniku. Ob 14. uri bo procesija in sveta maša, ki jo bo
vodil nadškof msgr. Alojzij
Cvikl, nato bo blagoslov gasilskega vozila
in kulturni program. Vabljeni!
Razpored bralcev Božje besede
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.07.2018
17. nedelja med letom
29.07.2018
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
05.08.2018

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

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

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.

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
16. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
KRIŠTOFOVA NEDELJA
22. 07. 2018 – 29. 07. 2018

SVETNIK TEDNA – sveti Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila
in Metoda
Pravoslavna Cerkev že dolga stoletja slavi
spomin glavnih učencev svetih bratov Cirila in
Metoda, blagovestnikov Slovanov, ki so morali
po letu 885, ko je umrl sveti Metod, zaradi
nemškega preganjanja bežati iz Moravske in so
se naselili na slovanskem jugu. V svetniškem
koledarju omenjenih Cerkva najdemo imena sv. Gorazda, Klimenta, Nauma,
Angelarja in Sava. V prenovljeni koledar jih je sprejela tudi katoliška Cerkev in
njihov spomin slavimo 27. julija, na dan smrti sv. Klimenta Ohridskega leta
916. Nas Slovence mora posebej zanimati sv. Gorazd. Po poreklu je bil
Gorazd potomec naših slovenskih prednikov, "prvi in doslej edini slovenski
svetnik", piše o njem Franc Perko v Letu svetnikov. Bil je izredno nadarjen in
je obvladal slovanski, grški in latinski jezik, zato ga je Metod določil za svojega
naslednika. Po Metodovi smrti se je začelo na Moravskem preganjanje slovanskih duhovnikov in Gorazd je moral zapustiti deželo. Nekateri viri trdijo, da
je deloval na Poljskem, drugi ga postavljajo v Dalmacijo, kjer naj bi utrdil glagolsko bogoslužje. Tretji viri poročajo, da ga je carigrajski patriarh kot Metodovega naslednika posvetil v škofa in ga pozneje poslal oglejskemu patriarhu,
da je deloval med Slovani tega patriarhata. Dejstvo, da ga je svetniški škof
Metod izbral za svojega naslednika in da so ga Metodovi učenci v Bolgariji
začeli častiti kot svetnika, priča, da je bil res svetniški mož.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Misijonar Jože Adamič iz Madagaskarja pripoveduje resnično zgodbo:
»V majhen dispanzer na mojem misijonu so nekega dne prišli
štirje moški in nekaj prinesli zavito v rjuho. Pogledam in vidim zavitega
dečka, nato vidim, da mu črevesje visi en meter ven iz trebuha. »Kaj
pa je bilo?« – jih vprašam. »Pastir je. Zabodel ga je bik. Gospod,
pomagajte!« Kako bom jaz pomagal, če o kirurgiji nič ne vem, nisem
doktor – si mislim. Medicinska sestra pa zakriči: »Gospod, takoj v avto,
takoj, gremo v bolnico! To je mali Kristus, vi ga morate peljati!« Kar v
kratkih delovnih hlačah in brez dokumentov sem skočil za volan mojega misijonskega avta slovenske MIVA. Pridrvimo v bolnico, poiščemo
kirurga, ki zakriči: hitro! Z otrokom odhitimo v operacijsko sobo, tudi
mene je zaposlil, naj med operacijo nekaj držim ... Naposled je otrok
ostal živ. Zdravnik mi reče: »Gospod, če bi bilo 15 minut kasneje, bi ta
otrok umrl.« Zato - hvala, MIVA! Hvala vam, ki daste kak evro za avto,
brez tega ta otrok ne bi več bil med živimi. Čez 2-3 mesece pride en
pobič do mene pa mi prinese v dar eno kuro in reče: »Gospod, to je za
vas, hvala, ker ste mi rešili življenje!«
Misijonar piše: »Preden človeku spregovorim o evangeliju, ga
moram pobrati iz blata, ker
sam nima moči, da bi vstal.
Moram ga umiti in vsaj malo
potešiti njegovo lakoto. Šele
potem mu lahko spregovorim o tem, da ga Bog ljubi«
(T. Kerin). Podobno ravnajo
vsi misijonarji, kakor je
počel naš Gospod. Cerkev
v misijonih narašča, pri tem
naraščajo tudi njene potrebe. Med njimi so tudi nenehne potrebe po misijonskih vozilih ali delovnih strojih.

