20. nedelja med letom
Družinska nedelja

19.08.2018
Ponedeljek 20. 08. 2018
Bernard, opat
Torek 21. 08. 2018
Pij X., papež

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Martina Menharda (obl.)
Ob 7.00 uri za + za zdravje (1804)

Sreda 22. 08. 2018
Ob 19.00 za + Antona Juharta (obl.)
Devica Marija Kraljica
Četrtek 23. 08. 2018
Roza iz Lime, devica
Petek 24. 08. 2018
Natanael (Jernej), apostol
Sobota 25. 08. 2018
Ludvik IX. kralj
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater

Ob 19.00 uri za + Antonijo Ratej (1409)
Ob 19.00 za + Franca Laha (obl.)
(iz sobote preneseno na petek!)
Ob 15.30 za srečen zakon Ivana Frešerja in Eve
Kresnik; krst Nuše Frešer
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Avguštino Ugeršek (1381)

26.08.2018
1. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pred praznikom Marijinega Vnebovzetja
pomagali očistiti okolico cerkve in župnijskega doma: Petru, Petri in Nini
Pučnik, Jožiju, Jožetu, Alojzu in Pavlici Pučnik, Davidu Preložniku in
Petru Tonkoviču, Milanu Pučniku za smreke; Simonu Korošcu in Martinu
Juhartu za košnjo trave ter ureditev projekcije (končno po dolgem času
), Marjanu Mlakarju za vino, Alojzu Lubeju, Stanku Mlakarju in Borutu
Mlakarju za flaširanje vina; hvala za delo v vinogradu: Alojzu Lubeju,
Petru Tonkoviču, Viktorju Vivodu, Janezu Pučniku, Andreju in Zvonku
Lubeju, Tonetu Leskovarju, Jožetu Pučniku; boglonaj Zdravku Lažeti za
prevoz gasilskih miz in klopi od PGD Kebelj ter pomočnikom: Antonu in
Sebastijanu ter Slavku in Žanu Leskovarju; prav tako hvala Gregu Sajku
in pomočniku za prevoz miz in klopi ter društvu Vitica za mize. Hvala
Alojzu Lubeju in pomočnikom za urejanje prometa, skratka vsem za
čudovito praznovanje. Škof Jamnik je bil nadvse presenečen, da je
prihovška župnija tako dejavna, ustvarjalna in živa. Kljub lepi okrašenosti
z rožami pa je bila cerkev najlepše okrašena prav po vas, vaši dobroti,
vaši veri, dejavnem sodelovanju, še posebej po navzočnosti veliko mladih, njihovem sodelovanju, njihovem petju, igrivosti in druženju. Vsak
izmed vas je bil dragocen kamenček v mozaiku praznovanja. To so
zame najlepše in najbolj dehteče rože na Prihovi. Hvala za to pričevanje!
2. Včeraj pa smo gostili okrog 320 romarjev, sodelavcev Karitas iz vse
škofije. Bilo je nadvse lepo in vsi so bili zelo zadovoljni. Mnogi so se
čudili nad tako velikimi in urejenimi prostori. Iskrena hvala vsem, ki ste

prinesli pecivo. Nabralo se ga je kar precej, porabilo pa še več. Hvala
tudi za pomoč pri pogostitvi: Damijanu Tomažiču, Evi Juhart, Žanu
Pemu in Pati Magić. Hvala Petru Tonkovič za ureditev miz, Dragu, Mariji,
Klemnu in Marku Skerbišu za postavitev šotora.
3. Hvala družini Hojnik za ureditev sanitarij, hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vsako vašo pomoč in dobroto.
4. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Ivan Frešer, rkt., samski iz
Vrhol, župnija Prihova, in nevesta Eva Kresnik, rkt., samska iz Slovenske Bistrice. Iskrene čestitke!
Papež Frančišek: »Dobro je ne delati slabo, je pa slabo ne delati
dobro.«
Vendar pa ne zadostuje ne delati hudo, da smo dobri kristjani.
Potrebno je pripadati dobremu in delati dobro. Zato sv. Pavel nadaljuje:
»Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu
odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu« (v. 32).
Večkrat se zgodi, da slišimo nekatere, ki pravijo: »Nikomur ne delam
nič hudega.« Misli, da je svetnik. Ne. Pa dobro, mu delaš? Koliko oseb
ne počne nič hudega, pa tudi ne nič dobrega in zato njihovo življenje
mineva v ravnodušnosti, v brezčutnosti, v mlačnosti. Taka drža je
nasprotna evangeliju in je nasprotna tudi značaju vas mladih, ki ste že
po naravi dinamični, zagreti in pogumni. To si zapomnite. Če si boste
zapomnili: »Dobro je ne delati slabo, je pa slabo ne delati dobro.«
Ponovimo: »Dobro je ne delati slabo, je pa slabo ne delati dobro.«
Razpored bralcev Božje besede
20. nedelja med letom
Družinska nedelja
19.08.2018
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.08.2018
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02.09.2018

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša 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.

SVETNIK TEDNA – sveti Bernard, opat
Sveti Bernard, opat samostana Clairvaux (Svetla dolina) v Franciji, je s
svojim duhovnim in kulturnim delovanjem vtisnil pečat vsemu 12. stoletju,
da ga zgodovinarji imenujejo kar 'Bernardovo stoletje'. Po redovni družini
cistercijanov, katere duhovni oče je bil, je njegov vpliv segel tudi k nam,
saj so se cistercijani naselili na Slovenskem že v 12. stoletju: samostan
'belih menihov' v Stični je zrastel leta 1136. Bernardovi sinovi med našim
ljudstvom niso opravljali samo dušnopastirskega dela,
temveč so ljudi učili tudi umnega gospodarjenja. Bernard
se je rodil leta 1090 visokemu burgundskemu plemiču na
gradu Fontaines pri Dijonu. Fant je bil izredno bister, živahen in lep in vsi so mu napovedovali sijajno prihodnost.
Nekaj časa je živel malo bolj posvetno, potem pa se je ob
spominu na mater, ki jo je zgodaj izgubil, zresnil. Ko mu je
bilo dvaindvajset let, je sklenil, da bo služil le Bogu. Na okolico je imel tak
vpliv, da so njegovemu zgledu sledili štirje bratje in 30 drugih plemičev.
Leta 1112 so potrkali na vrata strogega samostana Citeaux (latinsko Cistercium – odtod ime reda cistercijani). Življenje tukaj je bilo trdo: šest ur na
dan molitev, šest ur fizično delo, šest ur duševno delo, šest ur spanja. Ko
je Bernard omahoval, se je spodbujal: »Bernard, čemu si prišel?« Bernard
in tovariši so redovno življenje vzeli zares in to je pritegnilo mnoge posnemovalce. Kmalu so morali ustanoviti dva nova samostana. Leta 1115 je
bila ustanovljena opatija Clairvaux in 25-letni Bernard je postal opat. Samostan je stal sredi gozda in Bernardu je tišina izredno ugajala, saj je lahko nemoteno premišljeval. Iz premišljevanja je zajemal duhovno moč, ki je
razgibala vso tedanjo Evropo. »Vse moje znanje in vse moje razumevanje
Svetega pisma, globlje prodiranje v njegov večkrat tako skriti pomen,« je
zapisal, »sem si pridobil večji del v gozdovih.« Bernard je kmalu zaslovel
ne le v svojem redu, ampak tudi izven njega. Povsod, kjer je bilo kaj narobe, so ga klicali na pomoč. Bil je odkrit in odločen, ko je bilo treba nastopiti
zoper napake pri cerkvenih dostojanstvenikih in svetnih mogočnikih. Leta
1130, ko je Cerkev imela dva papeža, je dosegel, da so vladarji podprli
tistega, ki je bil pravilno izvoljen. Leta 1146 je hodil po Evropi in navduševal za drugo križarsko vojno, ki pa se je potem povsem izrodila in je
Bernardu prinesla veliko grenkobe. Napisal je ogromno govorov, pisem in
pesnitev, ki so jih dolga stoletja prepisovali in kasneje tiskali, ker so bili
priljubljeno vzgojno branje. Iz njih odseva Bernardova zatopljenost v Boga,
izredno poznavanje Svetega pisma in čut za potrebe časa. Odlikuje jih lep,
uglajen in blagozveneč jezik, zato so mu dali naslov 'medonosni učitelj'.
Čudoviti so njegovi govori o Materi božji. Umrl je 20. avgusta 1153 v Clairvauxu, za svetnika je bil razglašen leta 1174. Leta 1830 mu je bil podeljen
naslov cerkvenega učitelja – je predvsem učitelj duhovnega življenja..
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
20. nedelja med letom
Družinska nedelja
19. 08. 2018 – 26. 08. 2018

Pepež Frančišek na praznik Marije Vnebovzete: Marija v polnosti
udeležena pri Sinovi skrivnosti
Navidezno se je Marijino življenje odvijalo kot pri vsaki ženski tistega
časa. Molila je, skrbela za družino in dom, obiskovala shodnico. Toda
vsako njeno vsakodnevno dejanje je bilo izvršeno v popolni povezanosti z Jezusom. Na Kalvariji je ta povezanost dosegla višek, torej v
ljubezni, v sočutju in v trpljenju srca. Zaradi tega ji je Bog podaril polno
udeležbo tudi pri Jezusovem vstajenju. Materino telo je bilo namreč
obvarovano propadljivosti, prav tako kakor Sinovo.
Danes nas Cerkev vabi k zrenju te skrivnosti. Ta nam razodeva, da
hoče Bog rešiti celotnega človeka, dušo in telo, celotnega človeka.
Jezus je vstal s telesom, ki ga je prejel od Marije in se je dvignil k
Očetu s svojo spremenjeno človeškostjo. S telesom kot našim, a
spremenjenim. Vnebovzetje Marije, človeške stvaritve, nam daje
potrditev glede naše zveličavne usode. Grški filozofi so že razumeli, da
je človeška duša po smrti namenjena za srečo. Oni so to o duši razumeli, kljub temu pa so zaničevali telo, ki so ga imeli za ječo duše, in
niso spoznali, kako je Bog predvidel, da bo tudi človekovo telo
pridruženo duši v nebeški blaženosti. To, torej »vstajenje mesa«, je
značilnost, ki je lastna krščanskemu razodetju, je stožer naše vere.
Čudovita resničnost Marijinega vnebovzetja razodeva in potrjuje enost
človeške osebe in nas spominja, da smo poklicani »služiti in slaviti
Boga z vsem svojim bitjem, dušo in telesom«. Če bi služili Bogu samo
s telesom, bi to bilo dejanje sužnjev, če bi mu služili samo z dušo, bi
bilo v nasprotju z našo človeško naravo. Eden velikih cerkvenih učiteljev, okoli 220, sv. Irenej, trdi, da »Božja slava je živi človek, in človekovo življenje je gledati Boga«. Če bomo tako živeli, torej v veselem
služenju Bogu, kar se izraža tudi v velikodušnem služenju bratom, bo
naša usoda na dan vstajenja podobna (usodi) naše nebeške Matere.
Takrat nam bo dano v polnosti uresničiti spodbudo apostola Pavla:
»Poveličujte Boga v svojem telesu! (1Kor 6,20), in ga bomo večno
poveličevali v nebesih.

