29. nedelja med letom
Misijonska nedelja
Družinska nedelja
21. 10. 2018
Ponedeljek 22. 10. 2018
Janez Pavel II., papež
Torek 23. 10. 2018
Severin, škof
Sreda 24. 10. 2018
Anton Marija Claret, škof
Četrtek 25. 10. 2018
Tadej (Dejan), škof
Petek 26. 10. 2018
Lucijan in Marcijan, mučenca
Sobota 27. 10. 2018
Sabina Avilska, mučenka
30. nedelja med letom
Simon in Juda Tadej, apostola
Nedelja žena in mater
28. 10. 2018

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Lizo Kvas

Ob 18.00 uri za + Metoda Pučnika
Ob 18.00 uri za + Alojza (obl.) in Barbaro
Kočnik
Ob 18.00 uri za +Jožeta Skerbiša
Ob 18.40 seja ŽPS (nadškof M. Turnšek)
Ob 7.00 uri za vse + Hribernikove
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka
Juharta

1. Danes je misijonska nedelja, zato je nabirka namenjena za misijone.
Iskren boglonaj za vaš dar za misijone.
2. V četrtek po večerni maši bodo imele katehistinje in kateheti bistriškokonjiškega naddekanata svoje redno srečanje tukaj na Prihovi. Vabljeni!
3. V petek po večerni maši vabim vse člane ŽPS-ja na svoje redno srečanje.
Z nami bo nadškof dr. Marjan Turnšek. Govorili bomo o katehezi in katehetskem načrtu. Vabljeni!
4. Iskrena hvala vsem, ki ste nam spravili drva v drvarnico: Jože, Joži, Nejc,
Nina in Albin Pučnik, Dušan Podergajs in Janko Brdnik. Iskren boglonaj!
Prav tako iskrena hvala Marjanu Juhartu za položitev toplega poda v
prostoru ob dvorani za čistila.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
»Ne odlašaj z dobrotami do bližnjega, če mu jih

lahko takoj izkažeš; z odlašanjem izgubiš velik del
zasluženja. Tvoja ljubezen do bližnjega mora biti
širokosrčna; širi jo, kolikor moreš. Kadar pa bližnjemu sam ne moreš ničesar dobrega storiti, prosi zanj pri drugih! Ali mu pa vsaj od Boga izprosi
usmiljenja!«
Baraga

Kardinal Fernando Filoni: »Kaj je misijonsko delo?
Pomembno je, da poznamo odgovor na to vprašanje, kajti če ga ne
poznamo, obstaja tveganje, da je to, kar na tem področju počnemo,
nekaj čisto drugega. Za misijonsko delo je značilno predvsem to, da je
v njegovem srcu, njegovem bistvu, določeno ime: to je Jezus. V starihebrejščini to ime pomeni Bog je pomoč ali Bog je z nami. V Jezusovem imenu so vsebovani vsi Božji blagoslovi za človeštvo. Na tej
točki se moramo ustaviti, kajti jasno nam mora biti, da je misijonsko
delovanje predvsem delitev blagoslova tistim, ki jim oznanjamo ime
našega Gospoda. Tega se moramo nenehno zavedati, da ne bi misijonskega dela pomešali s človekoljubjem (filantropijo) ali celo z dobrodelnostjo. Vsa dela dobrodelnosti, izobraževanja, podpore, varstva
žrtev vojn ali nasilja, solidarnosti, pravičnosti, pomoči revnim, izobčenim in odrinjenim na obrobjih vseh vrst, o katerih govori papež Frančišek, imajo kot svojo rdečo nit Jezusovo ime in samo zaradi Jezusovega imena prinašajo blagoslov. Posledično je sleherna misijonska
dejavnost hkrati oznanjevanje in pričevanje: oznanjevanje Jezusa,
njegovih dejanj, njegove ljubezni, njegove dobrote… in pričevanje z
osebnim življenjem. Danes je bistvenega pomena biti verodostojen,
toda ne po obilju besed, temveč po pričevanju lastnega življenja v
Kristusu. Iz te osebne izkušnje življenja z Jezusom – kot pravi sv.
Pavel v 2. pismu Korinčanom – izhaja tudi spodbuda k veliki ljubezni,
ki jo predstavlja misijonsko življenje.«
Razpored bralcev Božje besede
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
21.10.2018
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.10.2018
31. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.11.2018

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pavlica Pučnik

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 – sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Starokrščansko izročilo ve povedati, da so nekateri apostoli po Jezusovem vnebohodu in prihodu Svetega Duha oznanjali evangelij skupaj.
Med temi naj bi bila tudi Simon in Juda, ki ju na vseh seznamih apostolov v evangelijih najdemo na desetem in enajstem mestu – na dvanajstem, zadnjem, je vselej izdajalec Juda Iškariot. Simona – ime pomeni
'Bog je uslišal' – sta bila med apostoli dva: prvemu je Jezus, ko ga je
poklical, dodal vzdevek Peter (Skala), drugega evangelist Luka imenuje
Gorečnik. Mnogi razlagalci Svetega pisma sodijo, da je bil Simon rodni
brat Juda Tadeja in Jakoba mlajšega, prvega jeruzalemskega škofa, ki
ga je dal veliki duhovnik Anan leta 62 kamnati. Simon
naj bi ga nasledil na škofijskem sedežu v Jeruzalemu.
Preden so Rimljani začeli leta 70 oblegati Jeruzalem, je
Simon, ki je imel pred očmi Jezusovo napoved o razdejanju Jeruzalema, svoje vernike izpeljal iz mesta. Po
izročilu naj bi Simon Gorečnik oznanjal evangelij v
Egiptu in Juda Tadej v Mezopotamiji, nazadnje pa naj
bi delovala skupaj v Perziji. Tam so poganski duhovniki
Juda pobili s koli, Simona pa po hudem mučenju
prežagali, zato Juda upodabljajo s kiji, Simona pa z
žago. Tudi Juda sta bila v apostolskem zboru dva: Juda Tadej in Juda
Iškariot. Prvi je imel tri brate: Jožefa, Jakoba mlajšega in Simona. Slednja dva sta bila apostola in jeruzalemska škofa. Njihov oče je bil Kleofa, ki
ga Sveto pismo imenuje tudi Alfej, in naj bi bil brat sv. Jožefa. Tudi njihova mati Marija Kleofova je bila v sorodu z Jezusovo materjo Marijo in
je bila med tistimi ženami, ki so spremljale Jezusa na njegovih potih in
mu ostale zveste do Kalvarije. Alfej naj bi že zgodaj umrl, zato je sv.
Jožef prevzel skrb za nečake, odtod naziv 'Gospodova brata', ki ga zasledimo v Svetem pismu, dasi sta bila le Jezusova bratranca. Po binkoštnem prazniku naj bi Juda Tadej deloval v Mezopotamiji in nazadnje
v Perziji, kjer je umrl mučeniške smrti skupaj s svojim bratom Simonom.

MOLITEV ZA BARAGOVO BEATIFIKACIJO
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Ti, ki si
nam v svojem služabniku škofu Frideriku Baragu poslal tako velikega učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve in ga poveličaj, da bo pred sveto vesoljno Cerkvijo prištet k blaženim. Po Kristusu našem Gospodu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in
kraljuje vekomaj. Amen!
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
29. nedelja med letom
Družinska in misijonska nedelja
21. 10. 2018 – 28. 10. 2018

Papež Frančišek: »Nikoli ne misli, da nimaš ničesar dati ali da
nikogar ne potrebuješ. Pomisli, da te mnogi ljudje potrebujejo.
Vsak izmed vas naj premisli v svojem srcu: mnogi ljudje me potrebujejo«
(Srečanje z mladimi, svetišče Maipu, 17. januarja 2018).
*******************************************************************************
150. obletnica smrti Friderika Ireneja Barage (1797-1868)
Cerkev na Slovenskem se že vse leto spominja svetniškega škofa Friderika Baraga. To je naš »misijonski genij«, vzornik mnogih velikih
slovenskih misijonarjev. Njegova skrb za ljudi in njihovo zveličanje
nagovarja vse: mlade, bogoslovce, kaplane, župnike, misijonarje in škofe, družbeno angažirane kristjane …
Baraga je vse življenje živel za druge. Bil je eden slovenskih velikih mož, ki je živel v času škofa Slomška in Franceta Prešerna. Kdor je
kdaj koli hodil po tamkajšnjih prostranstvih, še posebej pozimi, ga osupne Baragova svetniška dirka za dušami. V našem lagodnem času, ko
vedno najdemo izgovore in potem samo rečemo žal mi je, da sem …
mnogo dobrega opustil, se je vredno zatekati k Baragu v prošnji za živo
vero, vztrajnost in gorečnost.
»Kadar se mi duša ukvarja z drugimi mislimi, mi nastane v srcu
pusta praznota, ki jo morem napolniti le
s tem, da se dvignem k Bogu in njegovi
večni ljubezni.«
Baraga
»Posebno si moramo prizadevati, da
bomo v majhnih rečeh dobri do ljudi.
Brez vrednosti so tiste visoke misli …
Naša ljubezen se mora kazati v vsakdanjih rečeh.«
Baraga
»Pomagati revnim in bolnikom, vzgajati otroke v strahu Božjem,
navajati posle k izpolnjevanju njih dolžnosti, z dobrimi deli dajati
dober zgled: glej, to je tisto veliko polje, na katero te je poslal
nebeški Oče, da na njem delaš za njegovo čast.«
Baraga

