22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov

02.09.2018
Ponedeljek 03. 09. 2018
Gregor Veliki, papež
Torek 04. 09. 2018
Mojzes, prerok

Sreda 05. 09. 2018
Mati Terezija, redovnica
Četrtek 06. 09. 2018
Zaharija, prerok
Petek 07. 09. 2018
Regina, devica, mučenka
Sobota 08. 09. 2018
Marijino rojstvo – mali šmaren
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja

09.09.2018

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Srečanje ostarelih, bolnikov in invalidov

Ob 10.00 uri za + Veroniko (obl.) in
Matija Zabukovška
Ob 19.00 za + Ivana Retuznika (1627)
Ob 19.00 za + Alojzijo Zorko (1795)
Ob 19.00 za +Leopolda Juga (1499)

Ob 19.00 uri za + Božidarja (obl.) in očeta Alojza Firerja
Ob 7.00 za + brate in straše Fajs
Obisk bolnikov
Ob 07.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona Pliberška
Ob 7.00 za žive in pokojne farane
Srečanje zakoncev jubilantov
Ob 10.00 za + Franca Klajžarja (obl)

1. (Ob 10.00 uri) Iskrena hvala nadškofu msgr. Marjanu Turnšku za predsedovanje bogoslužju, za lomljenje kruha Božje besede in evharistije, podelitev bolniškega maziljenja in pričevanje, da je škof prvi pastir župnije.
Hvala in vedno dobrodošel med nami! Vam dragi starejši bratje in sestre
pa želim, da bi se še naprej in to res vedno veselili vsakega trenutka
življenja. Bog vas je obdaril z dolgim življenjem. Mnogim to ni bilo dano.
Ostanite hvaležni Bogu za vse in molite za vse nas. Ne pozabite, tako vi
kot tudi vaši spremljevalci, da pregovor pravi: Kjer je maša, tam je paša.
Zato ste vabljeni v dvorano, kjer vas bodo razveselili naši najmlajši.
2.
Prihodnjo nedeljo bomo obhajali obletnice porok. Namen praznovanja je v tem, da se Bogu in
drug drugemu zahvalimo za dar sozakonca, obenem
pa je to dan, ko naj mož izreče ženi in žena možu
pomembne besede: “Če bi še enkrat imel možnost
izbire, bi se vnovič odločil zate.” Le tak odnos do
sozakonca je krščanski in pravi! Dragi jubilanti! Bog
ni našel boljšega ali boljše, saj ti je našel in izročil
najboljšo oziroma najboljšega! Ne dvomite v to, ampak se tega veselite in obhajajte!
Obletnica poroke ni popravek poroke, ki ste jo obhajali pred tolikimi leti, ampak popravek našega prema-

Hvaljen bodi,
Gospod,
ker si nama v
srečnih in
nesrečnih
dnevih najinega
življenja
dobrotno stal ob
strani.
Pomagaj nama,
da ohraniva

jhnega izražanja hvaležnosti tako Bogu kot sozakoncu. To naj bo dan daritve in podaritve, hvale in
zahvale, pa tudi dan besede oprosti in rad te imam.
Še zmorete izreči te besede? Da, če ste ponosni
drug na drugega in če to tudi pokažete navzven. Naj
vam ne bo nerodno obhajati jubilej, pa naj bo 5-letni
ali 55-letni, vsak je vreden praznovanja! Bog vaju
živi še na mnoga leta!.

medsebojno
ljubezen,
da bova dobra
pričevalca
zaveze,
ki sva jo sklenila
s teboj. Amen.

3. Iskrena hvala Gregorju Sajku in Graceju Alešu za vrnitev miz KUD-u
Vitica, predvsem pa hvala KUD-u Vitica, ki nam tako za oratorij kot tudi ob
drugih priložnostih posodijo mize in klopi.
4. V preteklem tednu smo končno obnovili veroučno učilnico v kaplaniji, ki ni
bila obnovljena že čez 25 let. Namestili smo nov strop ter elektrifikacijo,
nato pa je Janko Juhart, ob pomoči brata Marjana, ves strop in stene
prebelil, nato pa na novo prebarval okna, vrata, omare in tlak. Zares veliko
delo. Iskren boglonaj!
5. V mesecu avgustu ste za obnovo darovali 1100,- eur. Iskrena hvala
družini Samec, gospe Nadi Brence, družini Mateje Rihtar, Alojzu Pučniku
ter neimenovanim. Poravnali smo račune za strop in tlak v dvorani, ostajajo pa še drugi računi: za obnovo stropa učilnice, sanitarnih prostorov ob
dvorani, raznovrstna popravila itd. Zato se vam iskreno priporočam za
vsak vaš dar. Res je, da obnov ni konca ne kraja. A kaj morem, če pa
vidim, da je nujno potrebno obnoviti. Vse bo ostalo tukaj in za vas. Potrpimo drug z drugim in se veselimo vsega dobrega.
6. Družina Košir nas vabi prihodnjo nedeljo, 9. 9. 2018 ob 14.00 uri na
tradicionalno srečanje pred domačijo Zgornjih Tenkarjev. Najprej bo sv.
maša, nato pa kulturni program in prijetno druženje. Vabljeni!
7. Slovenska Karitas nas vabi k že 13. dobrodelni akciji Za srce Afrike, ki
poteka v sodelovanju z misijonarji. Zbrana sredstva bodo šla za pomoč
najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki nimajo osnovnih dobrin za
preživetje. Svoj dar lahko pošljete po položnici, ki si jo vzemite v zvonici
ali pa oddate dar v nabiralnik za Karitas. Hvala!
8. Katehetsko-pastoralna šola v Mariboru vabi k vpisu v študijskem letu
2018/19
Vodstvo: dr. Mateja Pevec Rozman, Andreanum, Slovenska 17, 2000
Maribor, tel: 0590-80-143, e-naslov: teoloska.sola@slomsek.net.
Uradne ure: ponedeljek od 15.30 do 17.00 in po dogovoru, Andreanum, kabinet 408 (od 8. oktobra dalje).
Informativni dan in vpis: 25. septembra in 2. oktobra ob 17.00.
Začetek predavanj: 8. oktobra ob 16.00 uri.
9. Boglonaj za čiščenje in krašenje cerkve, vsako vašo pomoč in dobroto.

Razpored bralcev Božje besede
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02.09.2018
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09.09.2018
24. nedelja med letom
Otroška nedelja
16.09.2018

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

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

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

petek 7. 09. 2018
petek, 14. 09. 2018
petek 21. 09. 2018
petek 28. 09. 2018
petek 5. 10. 2018
petek 12. 10. 2018
petek, 19. 10. 2018

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 10. 2018
sreda! 31. 10. 2018
petek, 09. 11. 2018
petek, 16. 11. 2018
petek, 23. 11. 2018
petek, 30. 11. 2018
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNIK TEDNA – Mati Terezija, redovnica
MatiTerezija iz Kalkute se je rodila 26. 8. 1910 v albanski družini Bojaxhiu v
Skopju z imenom Agnes Ganxhe. Umrla je 5. septembra 1997
v Kalkuti, papež Janez Pavel II. (1978–2005), jo je za blaženo
razglasil 19.10.2003, papež Frančišek pa 4. 9. 2016 za svetnico. Njen god obhajamo 5. septembra. Ko je bila stara 18.let
je odpotovala na Irsko ter vstopila v red loretskih sester, ki so
kot misijonarke delovale v Indiji. Leta 1931 je po končanem
noviciatu v Darjeelingu pod Himalajo v Indiji izrekla prve zaobljube in si je izbrala redovno ime Terezija, po sv. Tereziji Deteta Jezusa. Po večnih zaobljubah leta 1937 je postala ravnateljica šole. 10. septembra 1946 je zaslišala Božji klic, naj se posveti ubogim in 18. avgusta 1948
redovno obleko sester loretink zamenjala z belim sarijem, oblačilom revnih indijskih žena; njegovi modri robovi so izražali njeno željo posnemati Devico Marijo. Leta 1949 je v začasnem bivališču sprejela svojo nekdanjo učenko, mlado
Bengalko Subashini Das, ki je postala prva članica reda misijonark ljubezni.
Skupaj z njo je bilo v noviciatu še 10 drugih deklet. Nova redovna skupnost je
bila potrjena 7. oktobra 1950. Na praznik Marijinega srca, 22. avgusta 1952, je
mati Terezija v Kalkuti odprla Dom za zapuščene umirajoče, ki mu je dala
ime Hiša čistega srca. Njeni oskrbovanci so se nastanili v zapuščeni stavbi ob
svetišču hindujske boginje Kali. Leta 1953 so misijonarke ljubezni, katerih število je naglo naraščalo, dobile novo »materno hišo« na Lower Circular Road v
Kalkuti, ki jim jo je podaril muslimanski sodnik. Tam je še zdaj »glavni stan«
reda in tam je bila 13. septembra 1997 mati Terezija tudi pokopana.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
02. 09. 2018 – 09. 09. 2018

Pepež Frančišek: Jezusova srečanja z bolniki
»Jezusovo življenje, predvsem v treh letih njegovega javnega delovanja,
je bilo stalno srečevanje z ljudmi. Med temi so imeli posebno mesto bolniki vseh vrst.« Jezus je bil vsakemu od njih blizu, ozdravljal jih je s svojo navzočnostjo in zdravilno močjo.
Bolnik se pogosto počuti sam. Ne moremo skrivati, da se ravno v
bolezni najgloblje doživlja osamljenost, ki spremlja velik del življenja.
Obisk lahko pomaga, da se bolna oseba počuti manj osamljeno. Nasmeh, nežnost, stisk roke so preproste geste, a za
nekoga, ki se počuti prepuščen samemu sebi, so
zelo pomembne. »Ne pustimo bolnih ali ostarelih
oseb samih!« »Ne preprečimo jim, da bi našli
olajšanje, sebi pa, da bi se obogatili z bližino
tistemu, ki trpi. Bolnišnice so danes prave
'katedrale bolečine', kjer pa je vidna tudi moč
ljubezni, ki podpira in izkazuje sočutje.«
Usmiljenje povrne veselje in dostojanstvo. »Ne padimo v brezbrižnost, postanimo orodja Božjega usmiljenja,« je pozval papež in
spomnil, da je Jezus pustil vse in šel obiskat Petrovo taščo. Vsi mi smo
lahko orodja Božjega usmiljenja, kar bo dobro tudi za nas, ne samo za
druge, kajti usmiljenje prihaja po dejanju, besedi, obisku … usmiljenje je
dejanje, ki »povrne veselje in dostojanstvo tistemu, ki ju je izgubil«.
Neki mož je ob težki bolezni takole molil: »Gospod Bog, zbolel sem in se od
svojega dela preselil v svet bolnih in starejših. Težko se je sprijazniti z boleznijo
in starostjo, a kljub temu se ti zahvaljujem za to. Ob bolezni in starosti doživljam, kako je življenje krhko in nestalno. V bolezni gledam na vse stvari drugače. Spoznavam, da to, kar sem in kar imam, pravzaprav ni moje, temveč je tvoj
dar. Doživljam, kaj pomeni biti odvisen od drugih, ker sam ničesar ne zmorem.
Občutim tesnobo, osamljenost in obup, obenem pa ljubezen, dobroto in bližino
mnogih.« Naj besede tega moža, postanejo tudi vaše besede, naj vam dajo
poguma in moči, da bi zmogli, kljub bolezni in stiski, vselej z nasmehom in
radostjo iti naprej, upati in zaupati v Božjo naklonjenost.

