18. nedelja med letom
Marija Snežna (Nives)
Nedelja mož in fantov

05.08.2018
Ponedeljek 06. 08. 2018
Jezusova spremenitev na gori
Torek 07. 08. 2018
Sikst II., papež
Sreda 08. 08. 2018
Dominik, duhovnik
Četrtek 09. 08. 2018
Terezija B. od Križa (Edith
Stein), mučenka
Petek 10. 08. 2018
Lovrenc, diakon

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in
sorodnike
Ob 7.00 uri za + Marijo Pliberšek (1513)
Ob 7.00 uri za + Ivana Retuznika (1626)
Ob 7.00 uri za + Marijo (obl.), Antona in
sorodnike
Ob 7.00 uri za + Stanislava Grifiča (1664)
Ob 7.00 uri za + Štefana in Marijo Pučnik
(obl.) in rodbino Pučnik
Ob 7.00 za + Stanislava Kuka (1640)

Ob 7.00 uri za + Ivana Kovača (obl.) in starše
Ob 7.00 uri za + Marijo Juhart (1670)
Ob 11.00 krst Lovra Polegeka
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
Ob 10.00 uri za + Jožefa Leskovarja in
12.08.2018
starše Primec
1. V prihodnjem tednu bodo svete maše samo zjutraj. Z vami bo g. Zvone
Podvinski iz Švedske, jaz pa grem jutri skupaj z ministranti in mladinci
na petdnevni oddih v Piran. Vračamo se v petek zvečer.
2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Jože Kotnik, rkt. samski
iz Prepuža in nevesta Janja Klajderič, rkt., samska iz Šentjanža na
Dravskem polju. Iskrene čestitke.
3. Kot ste lahko opazili, smo na glavnem oltarju, zgornji del dodatno
osvetlili. Zato se iskreno zahvaljujem Martinu Juhartu in Kristijanu Mlakarju za elektrifikacijo, Simonu Korošcu ter Dragu, Mariji in Klemnu
Skerbišu za postavitev in odstranitev cevnega odra. Iskren boglonaj.
4. Ker smo v dvorani naredili nov tlak epoksi, je bilo treba popraviti in
zaščititi mize in klopi, da se ne poškoduje omenjeni tlak. Iskrena hvala
za veliko in požrtvovalno delo Petru Tonkoviču, Milanu Pučniku za prevoz klopi in miz, Simonu in Klavdiji Korošec za čiščenje in namestitev leteh v dvorano; hvala Alojzu in Daniju Lubeju za delo v vinogradu in kleti.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica vabi v soboto, 11. 8.2018 na
praznovanje gasilske noči: ob 16.00 uri otroški program, nato pa veselica z ansamblom Udar in smeh. Vabljeni! (vzemite si letake v zvonici)
Sobota 11. 08. 2018
Klara (Jasna), devica

Razpored bralcev Božje besede
18. nedelja med letom
05.08.2018
Nedelja mož in fantov
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
12.08.2018
20. nedelja med letom
Družinska nedelja
19.08.2018

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

10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI

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 Terezija B. od Križa (Edith Stein)
Edith Stein, rojena v Breslau, v judovski družini. Čeprav je bila ves čas izpostavljena judovskim običajem in je občudovala mamino trdno vero, je bila v
najstniških letih ateistka. Leta 1911 se je vpisala na univerzo v Breslavu ter
tam študirala nemščino, zgodovino in psihologijo. V času prve svetovne vojne
je kot prostovoljka delala pri Rdečem križu v bolnišnici na Moravskem, kjer je
pomagala ranjencem in se tako dnevno srečevala z občutkom empatije. Slednje je tudi navdihnilo njen kasnejši doktorat iz filozofije z naslovom O problemu empatije. Z vero se je ponovno srečala leta 1917, ko je obiskala vdovo
filozofa, fenomenologa Adolfa Reinacha, ki ga je spoznala med šolanjem.
Njeno zanimanje za Rimskokatoliško cerkev je z leti raslo, do ključnega trenutka pa je prišlo leta 1921, ko je brala avtobiografijo svetnice Terezije Avilske.
Branje te knjige jo je navdihnilo in tudi okrepilo njeno odločitev o spreobrnjenju. Krstila se je leto pozneje in takoj želela popolnoma sprejeti verski način
življenja ter kot nuna vstopiti v red karmeličank. S to željo pa se ni strinjal njen
duhovni mentor Raphael Walzer, ki ji je svetoval, da še
naprej preučuje filozofske teme. Po njegovem nasvetu se
je zopet posvetila filozofskim temam in jih bogatila s krščanskim izročilom. Leta 1932 je sprejela mesto predavateljice na Nemškem inštitutu za znanstveno pedagogiko
v Münstru, vendar se mu je po enem letu morala odpovedati zaradi judovskega porekla, saj takratna nacistična vlada ni bila prizanesljiva do Judov, tudi spreobrnjenih. Tako
je raje uresničila svojo prejšnjo namero in odšla v Köln, kjer je vstopila v tamkajšnji karmeličanski samostan in prevzela ime Terezija Benedikta od Križa,
po vzoru Terezije Avilske. Po vstopu v samostan se je bila pripravljena odpovedati vsem študijam in pisanju, vendar je od predstojnikov dobila dovoljenje,
da s svojimi preučevanji nadaljuje. Pritiski nacistične vlade so se z leti stopnjevali, kar je vplivalo na Edith. Da samostana ne bi spravila v nevarnost, je
zaprosila za premestitev. Leta 1938 se je s pomočjo skupnosti v Kölnu pretihotapila čez mejo na Nizozemsko in bila sprejeta v sestrski samostan v Echtu.
Kasneje se ji je pridružila tudi sestra Rosa, ki se je prav tako spreobrnila v
katoličanko. Med bivanjem v Echtu je začela s pisanjem ene izmed njenih
najpomembnejših študij Znanost križa, v kateri je obravnavala svetega Janeza
od Križa, ki je skupaj s Terezijo Avilsko ustanovil red karmeličank. Dela ni
nikoli dokončala. 2. avgusta 1942 so jo zajeli nacisti in odpeljali
v koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer je bila kasneje skupaj z mnogimi
sojetniki umorjena v plinski celici. Dvajset let po njeni smrti se je začel postopek za razglasitev njene blaženosti. Tako je bila 1. maja 1987 z beatifikacijo v
Kölnu proglašena za mučenico, enajst let kasneje, 11. oktobra 1998,
v Vatikanu za svetnico in nazadnje 1. oktobra 1999 skupaj s sv. Katarino
Siensko in sv. Brigito Švedsko za sozavetnico Evrope.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
18. nedelja med letom
05. 08. 2018 – 12. 08. 2018

Ministrant vpraša papeža Frančiška: Kako doseči mlade, ki ne hodijo
več v Cerkev?
Pepež Frančišek: »Danes ste lahko vi, kot mladi, apostoli, ki znajo
druge pritegniti k Jezusu. To se zgodi, če ste vi sami polni navdušenja
Zanj, če ste Ga srečali, spoznali osebno in če je On najprej osvojil vas.
Zato vam pravim: prizadevajte si, da bi vedno bolj poznali in ljubili
Gospoda Jezusa, ga srečevali v molitvi, pri maši, v branju evangelija, v
obličju malih in ubogih. In prizadevajte si biti zastonjsko prijatelji tistih,
ki so okoli vas, da bi jih žarek Jezusove svetlobe dosegel preko vašega
srca, ki je zaljubljeno Vanj. Ni potrebno veliko besed, pomembnejša so
dejanja, bližina, služenje. Mladi – kakor vsi – potrebujejo prijatelje, ki
jim dajo dober zgled, ki dajo, ne da bi zahtevali, ne da bi karkoli
pričakovali v zameno. Na ta način pokažete tudi, kako je lepa skupnost
vernikov, saj Gospod prebiva med njimi, kako lepo je biti del družine, ki
je Cerkev.«
Zakaj se odločiti prav za katoliško vero? Kaj pomeni vera papežu?
»Vera je bistvena, omogoča mi, da živim.
Rekel bi, da je vera kot zrak, ki ga dihamo.
Pri vsakem vdihu ne razmišljamo o tem,
kako nujno potreben je zrak, vendar kadar
ga ni ali ni čist, se zavedamo, kako je
pomemben! Vera nam pomaga doumeti
smisel življenja: obstaja nekdo, ki nas
neizmerno ljubi, in ta nekdo je Bog. Boga
lahko prepoznamo kot svojega stvarnika in zveličarja; ljubiti Boga in
sprejeti svoje življenje kot njegov dar. Bog želi vstopiti v življenjski
odnos z nami; želi ustvarjati odnose in tudi mi smo poklicani delati isto.
Ne moremo verovati v Boga in misliti, da smo edinci! Vsi smo Božji
otroci. Poklicani smo tvoriti Božjo družino, to je Cerkev, skupnost
bratov in sester v Kristusu – smo "domačini pri Bogu", kakor pravi sv.
Pavel (Ef 2,19). In v tej družini Cerkve Gospod hrani svoje otroke s
svojo Besedo ter s svojimi zakramenti.«

