33. nedelja med letom
Svetovni dan ubogih
Družinska nedelja; 18. 11. 2018
Ponedeljek 19. 11. 2018; Matilda,
Torek 20. 11. 2018 , Bazilij, škof
Sreda 21. 11. 2018
Darovanje Device Marije
Četrtek 22. 11. 2018
Cecilija (Cilka), mučenka
Petek 23. 11. 2018
Klemen I., papež
Sobota 24. 11. 2018
Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci
34. nedelja med letom

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Petra Korošca in rodbino

Ob 17.00 uri za vse + Zorkove
Ob 18.00 uri v čast Božji Materi za zdravje
Ob 17.00 za + Jožefa Kotnika
Ob 7.00 uri za + Vinka (obl.) in rodbino
Flis in Grosek
Ob 7.00 uri za +Vido in Albina Brgleza
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA Ob 10.00 za +Maksa Gosnika (obl.) in

25. 11. 2018
starše
1. V prihodnje, vse do božiča, bodo imeli otroci 7. 8. in 9. razreda verouk ob
isti uri kot doslej, vendar ne več ob četrtkih, ampak ob petkih. Verouk bo
imela s. Hermina Nemšak. Hvala za razumevanje!
2. V četrtek, na praznik sv. Cecilije, ste pevci vabljeni na predavanje ob
18.00 uri v župnijsko dvorano v Slovenskih Konjicah, nato pa na veselo
druženje ob obloženi mizi v Konjičanki.
3. Danes je dan volitev. Bl. Anton Martin Slomšek je zapisal: »Ne bodite
zaspani za svojo srečo ali nesrečo, ampak odprite oči, oglejte si
dobro in pomislite, koga boste volili! Izvolite može po Božji volji, modre in
pravične, srčne in resnične! Kdor preveliko obeta, malo izpolni. Izberite si
može po njihovih delih, kako so se med vami do sedaj nosili in dobrega
storili. Kakor si boste postlali, tako boste ležali!«
4. V preteklem tednu smo zmleli drva in spravili sekance v zalogovnik.
Iskrena hvala Miranu Leskovarju, Slavku Pučniku, Slavku Juhartu, Slavku
Figeku, Jožetu Pučniku, Albinu Pučniku, Dušanu Podrgajsu in Antonu
Polegeku. Obenem iskrena hvala gasilcem iz Oplotnice za čiščenje
parkirišča, Janku Juhartu za pospravljanje in ureditev prostora za barve.
Iskrena hvala za vašo dobroto.
5. V soboto bo prvi letošnji oratorijski dan (od 9.-12.00 ure). Vabljeni
predšolski in šolski otroci. Prihodnji dve nedelji bodo v zvonici na
razpolago adventni venčki, ki jih bo pripravila mladina (prispevek 7€).
6. Včeraj so bili letošnji birmanci na srečanju v Mariboru. Hvala družini
Pučnik za kombi in Luciji za prevoz. Obenem iskrena hvala za čiščenje in
krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

TEDEN ZAPOROV (od 18. do 24. novembra)
Vsako leto ga obhajamo v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih
krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb vseh, ki jih dotika beseda zapor: zaprte osebe in
njihove družine, žrtve kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in
vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
Naslov letošnjega tedna zaporov je Bližajmo se z zaupnostjo. Poziv k
zaupnosti odkriva še bolj izzivalno potovanje, na katero se lahko odpravi
vsak, posebej še v času preizkušnje. Vsi lahko prepoznajo v sebi klic ali
tiho hrepenenje po milosti in usmiljenju, ki bi jim bilo v pravem trenutku v
pomoč. V tednu zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali, kaj pomeni odkriti
sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas nosi skozi
izčrpavajoča in težavna obdobja preizkušenj. »'Bližajmo se z zaupnostjo
...' kamor so se odpravili mnogi pred nami in kamor se odpravljamo v
molitvi skupaj.«
Robert Friškovec (zaporniški vikar)

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih.
Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo
podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse,
ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali
pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v
Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.
Razpored bralcev Božje besede
33. nedelja med letom
Družinska nedelja
18.11.2018
34. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
25.11.2018
1. Adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
02.12.2018

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Simona Borovnik
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.

V sredo 14. novembra 2018 so aktivisti abortivnega lobija na
križišču Pleteršnikove in Smoletove ulice v Ljubljani na veliko napisali:
»TADEJ STREHOVEC MRTEV BOŠ«. Za komentar smo vprašali patra
dr. Tadeja Strehovca, kateremu je bila grožnja namenjena.

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
33. nedelja med letom
Svetovni dan ubogih
Družinska nedelja
18. 11. 2018 – 25. 11. 2018

Kako ste doživeli ta napis: »TADEJ STREHOVEC MRTEV BOŠ«?
Ta javni poziv k mojemu umoru, me je na začetku kot človeka pretresel.
V tej grožnji vidim veliko nemoč abortivnega lobija, ki kljub temu, da ima
v rokah vse – od zdravstva, politike in do pravosodja –, ne more zatreti
resnice, da so nerojeni otroci živi ljudje in da je vsaka usmrtitev nedolžnega nerojenega otroka dejansko izvršena smrtna kazen.
Čutim, da tudi ta grožnja z nasiljem kaže, da smo vsak dan bliže porazu
abortivnega lobija v Sloveniji, ki se zavzema za smrt nerojenih otrok.
Zato spodbujam vse, ki spoštujejo pravico nerojenih otrok in me podpirajo v tem krivičnem preganjanju, de še z večjim veseljem in pogumom
nadaljujejo s svojim bojem za ničelno toleranco do nasilja nad nerojenimi otroki. … Prepričan sem, da je ta grožnja vzročno povezana z montiranim sodnim procesom, ki temelji na neresničnih obtožbah državnega
tožilstva in članov abortivnega lobija. Prepričan sem, da je cel postopek
namenjen eni sami stvari, to je, da se v Sloveniji ustrahuje vse poštene
zagovornike življenja, družine in kristjane. Mislim da je omenjena grožnja s smrtjo neposredno povezana s sojenjem sodnice in državnega
tožilstva, ki nerazumno dolgo zavlačujejo postopek z namenom, da me
izpostavljajo medijskemu linču in celo grožnjam po življenju. To je
neposredna posledica omenjenega sodnega procesa…
Omenjene grožnje s smrtjo kažejo pravi obraz abortivnega lobija – to je
sejanje smrti nerojenih otrok, onesrečavanje mater in očetov ter kot kaže
tudi sovraštva do drugače mislečih. Navkljub temu prihajata čas adventa
in božiča, ki sta čas spokornosti in znamenja upanja ter miru. Želim si,
da bi vsi uporabili ta čas za to, da se umirimo in odpremo srca Bogu in
miru ter se pripravimo na praznik rojstva Jezusa Kristusa. V ta namen se
članov abortivnega lobija, ki mi grozijo s smrtjo, spominjam v molitvi z
željo, da se spreobrnejo in da postanejo borci za nerojene otroke.
Takšnih primerov je v svetu že veliko.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek uvedel novo študijsko smer na lateranski univerzi
Sveti oče je na Papeški lateranski univerzi uvedel študijsko smer »vede
o miru«. Cerkev tudi danes čuti potrebo, da bi navdihovala in podpirala
vsakršno pobudo, ki bi različnim ljudstvom in državam zagotovila pot
miru. Za to je po papeževih besedah potrebno predvsem prizadevanje
za vzgojo k poslušanju in razumevanju, pa tudi k poznavanju in študiju
bogastva vrednot, pojmov in sredstev, ki morejo porušiti karierizme in
vodilne položaje ter tako vzgojiti osebe, popolnoma predane služenju
zadevam človeka.
Cerkev je poklicana pospeševati reševanje »problemov, ki zadevajo mir,
složnost, okolje, varovanje življenja, človekove in državljanske pravice«
(Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 65). Za dosego tega cilja ima
središčno vlogo univerzitetni svet, simboličen kraj tistega celostnega
humanizma, ki ga je potrebno nenehno prenavljati in bogatiti, da bi znal
obroditi pogumen kulturni preporod, ki ga zahteva sedanji trenutek.
V želji, da bi se ta dediščina vrednot in dejanj prenesla v akademsko
okolje na tej Papeški univerzi, ustanavljam študijsko smer vede o miru.
Gre za univerzitetno smer, v kateri se stekajo teološko, filozofsko, pravno, ekonomsko in socialno področje, v skladu z načelom med- in transdisciplinarnosti (prim. ibid., 4,c). Pri študijskem programu bodo sodelovale fakultete ter inštituti lateranske univerze. Po triletnem študiju bo
mogoče pridobiti izobrazbo prve stopnje (bakalavreat), možen pa bo tudi
dvoletni specialistični študij druge stopnje (licenca). Novo študijsko smer
izročam Univerzi ter njeno vodenje rektorju, da bi zagotovili posebno
znanstveno formacijo duhovnikov, posvečenih oseb in laikov. Gre za
delo, ki se prične s poslušanjem, s strokovnostjo in predanostjo, ki jih
vedno spremljajo ponižnost, blagost in želja, da bi postali vse vsem. Pod
varstvo mojih svetih predhodnikov, Janeza XXIII. in Pavla VI., glasnikov
miru v svetu, postavljam ta nov sad prizadevanja Cerkve. Izročam ga
Mariji, Kraljici Miru, da bi nam pomagala razumeti in živeti tisto bratstvo,
po katerem sprašuje srce njenega Sina in iz katerega izhaja pravi mir.
12. november 2018.

