30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Nedelja žena in mater
28. 10. 2018
Ponedeljek 29. 10. 2018
Mihael Rua, duhovnik
Torek 30. 10. 2018
Marcel, mučenec
Sreda 31. 10. 2018
Bolfenk, škof

Četrtek 1. 11. 2018

VSI SVETI

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka
Juharta

Ob 18.00 uri za + Marijo in vse + iz družin
Kotnik - Klančnik
Ob 7.00 za žive in + farane
10.00 za + Avgusta (obl.) Ramota, Gabrijelo in starše
Ob 14.00 za vse pokojne od praznika Vseh
svetih 2017 do danes.
Za +Marijo Pliberšek, Jožefa Kotnika,
Ivana Leskovarja, Antona Brdnika,
Marjeto Justinek, Janeza Retuznika,
Stanislava Kuka, Stanislava Grifiča,
Marijo Juhart, Gabrijelo Ramot,
Miroslava Strašnika, Alojzijo Zorko
in Ano Vagner.
Ob 7.00 uri za + Ano Pliberšek (obl.)
Obisk bolnikov
Ob 7.00 uri za +Heleno Brumec (obl.) in
rodbino

Popoldan – maša in bogoslužje na pokopališču
ob 17.30 pa rožni venec v župnijski cerkvi
Petek 02. 11. 2018
Spomin vseh vernih rajnih
Sobota 03. 11. 2018
Viktorin Ptujski, škof
31. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
ZAHVALNA NEDELJA
Ob 10.00 pri Sv. Joštu: za + Marijo Flis
Nedelja mož in fantov
(obl.) in Franca (Šprogar)
04. 11. 2018
1. Danes je žegnanjska nedelja, ko se spominjamo posvetitve naše cerkve.
Posvetitev pomeni izvzetost iz vsakdanje rabe. Ta prostor se sme uporabljati le za sveta srečanja, za bogoslužje. Cerkev je hiša molitve, prostor,
kjer se duhovno bogatimo in posvečujemo, prostor, kjer naj bo tišina
notranji pogovor z Bogom, ki je zakramentalno navzoč v tabernaklju.
2. V četrtek je praznik vseh svetih in dan, ko obiščemo grobove in molimo za
rajne. Si lahko predstavljate pokopališče, kjer bi na grobovih ne bilo nič
zapisanega, nobenih podatkov, nobenih znamenj in bi tako gledali le v kos
praznega kamna? To bi pomenilo življenje brez upanja in življenje brez
Življenja. Zato je prav, da se pri grobu med seboj ne pogovarjamo,
ampak, da molimo in da smo tako v prijateljstvu in v drži hvaležnosti za

vse dobro, ki so nam ga naši rajni izkazali, v hvaležnosti za življenje, vero,
vzgojo in plemenitost.
3. Zaradi različnih okoliščin bo prihodnjo nedeljo maša pri Sv. Joštu in ne 11.
novembra, kot je bilo predvideno. Mašo bo vodil rojak Andrej Lažeta.
4. Za poplačilo dolgov za obnovo doma Marijinega varstva ste v preteklem
mesecu darovali 410,- €. Iskrena hvala Alojzu Pučniku, družini Zajko,
Jožici Rorič in neimenovani gospe. Se priporočam za vsak vaš dar. Preteklo nedeljo ste darovali 342,- € za misijone. Denar smo odposlali. Iskren
boglonaj v imenu misijonarjev.
5. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar, stane 3 €.
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
V petek smo imeli srečanje za člane ŽPS-ja. Z nami je bil nadškof dr. Marjan
Turnšek, ki nam je spregovoril o slovenskem katehetskem načrtu, ki daje
temeljne smernice za katehezo v vseh življenjskih obdobjih. Poudaril je:
- da je pri verouku treba upoštevati različne razmere, v katerih živijo ljudje,
- da gre pri katehezi za dolgotrajen proces, znotraj katerega obstajajo različne katehetske poti,
- da kateheza zaobjema vse starostne dobe otrok in odraslih,
- da moramo preiti od kateheze otrok h katehezi odraslih, posebej še h katehezi družin ter od poučevanja v veri k uvajanju v vero.
S primerom o poklicanosti in poslanstvu, je poudaril, da je cilj kateheze v tem:
1. da otrok: pozna svoje vsakdanje dolžnosti, jih vestno opravlja ter jih razume kot poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog,
2. da mlad človek: sprejete naloge odgovorno opravi in izpelje do konca,
odkrije osebne sposobnosti in talente ter sprejme obveznost odkrivanja lastne
poklicanosti in poslanstva v življenju;
3. da odrasel človek: v konkretnih življenjskih okoliščinah pričuje kot kristjan;
4. da se družina: zaveda, da je prva in osnovna celica Cerkve, pozna svojo
vlogo pri prenosu vere in jo uresničuje.
Ob koncu pa je nadškof poudaril, da je kateheza zahtevno delo, ki
zahteva temeljito pripravo, pripomočke, ustrezni prostor, predvsem pa kateheta, ki bo ne-le posredoval znanje o Bogu, ampak, da bo to potrjeval s
svojim življenjem. Zato je nujno potrebno, da se v odgovorno katehezo vključijo tudi starši in v vsakdanjem življenju nadgrajujejo tisto, kar otrok sliši,
doživi in prisvoji pri katehezi oz. verouku.

Krščeni od avg. do okt. 2018
Lovro Polegek, Nuša Frešer, Timea Trdin, Tilen Polegek in Nejc Šoško.
Govoriti o smrti brez misli na posmrtno življenje je kot bi sejali seme brez
upanja, da bo vzklilo. Tudi Jezus pravi: »Če pšenično zrno ne pade v zemljo
in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12, 24) (A.Suban)

Razpored bralcev Božje besede
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.10.2018
31. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.11.2018
32. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.11.2018

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

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

Verniki, ki hodijo v cerkev,
živijo dlje
To so ugotovitve Baldwina Waya,
profesorja psihologije na ameriški
državni univerzi Ohio, ki je sredi letošnjega poletja vodil študijo o vplivu
religije na življenjsko dobo in prišel
do zaključka, da cerkveni ljudje lahko
živijo devet let dlje kot njihovi bolj
posvetni vrstniki. Študija je namreč
pokazala, da večja družbena povezanost zagotavlja boljše fizično in
čustveno zdravje. Povezovanje z
drugimi v cerkveni skupnosti je po
mnenju prof. Baldwina lahko eden
izmed ključev do daljše življenjske
dobe. Poudaril je tudi študije, ki
kažejo, da sodelovanje pri verskem
obredu zmanjšuje stres. »Druge družbene organizacije lahko ponujajo
družabnost in podporo, vendar je
Cerkev edinstvena, ker daje smisel in namen.« (gl. Naša družina
11/2018/ 24)
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DEVICE MARIJE.
30. nedelja med letom - žegnanjska
VSI SVETI
Spomin vernih rajnih
28. 10. 2018 – 04. 11. 2018

Papež Frančišek: »Vesel sem svetosti potrpežljivega Božjega ljudstva:
staršev, ki s tolikšno ljubeznijo vzgajajo svoje otroke, mož in žena, ki z
delom skrbijo za kruh svoji družini, bolnikov, ostarelih redovnic, ki se ne
nehajo smejati. V teh dejanjih, ki se dan za dnem ponavljajo, vidim svetost Cerkve.« (Veselite in radujte se št. 7)
Vsi smo poklicani biti sveti, ko ljubimo in ko vsak dan pričujemo z
vsakdanjimi opravili tam, kjer smo. Ali si poročen, poročena? Bodi svet
tako, da ljubiš in skrbiš za svojo ženo ali moža, kakor je to storil Kristus
za Cerkev. Si oče, mati, dedek ali babica? Bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom.« (Veselite in radujte se št. 14)
Jezusovi blagri so osebna izkaznica za kristjana!
Misli o smrti:
»Smrt ni ugasnitev luči; ugasne le svetilko, ker je prišla zora.«
(Rabindranath Tagore)
»Dan za dnem človek gleda, kako bitja umirajo, pa
se kljub temu obnaša, kot da sam ne bo nikoli
umrl.« (ep Mahabharata iz 5. stol. pred Kristusom)
»Če hočete resnično gledati duha smrti, odprite na
stežaj srce telesu življenja. Kajti življenje in smrt sta
eno, tako kot sta eno reka in ocean.« (Kahlil Gibran)

dr. Jože Ramovš: Danes je v zahodni kulturi močno razširjeno prepričanje oz. predsodek staromrzništva (ageizem), to je nesprejemanje staranja in zavesti, da se bo naše življenje prej ali slej končalo. Gre za
zavestno, zlasti pa za nezavestno osebno negativno doživljanje ali
odpor do lastne starosti. In to je hud človeški primanjkljaj, ki onemogoča
zdrav človekov razvoj skozi vse življenje. Iz te osebnostne okvare raste
tudi odpor mlajših do starejših in njihovo osebno ali družbeno podcenjevanje starejših, preziranje, zapostavljanje in posledično tudi telesno,
besedno, čustveno, intelektualno, socialno ali drugačno zanemarjanje,
zlorabljanje in nasilje nad starejšimi. … Veselim se starosti. O, da bi
bil prijeten starček! (dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec).

