1. adventna nedelja
Nedelja Karitas
Nedelja mož in fantov
02. 12. 2018
Ponedeljek 03. 12. 2018
Frančišek Ksaver, duhovnik
Torek 04. 12. 2018
Barbara, mučenka
Sreda 05. 12. 2018
Saba (Sava), opat

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Vero, Amalijo in Karla
Juharta

Ob 17.00 za +Alojza Kočnika (obl.) in starše
Ob 18.00 za +Antonijo Pliberšek (obl.) in
sorodnike
Ob 16.00 ministrantski sestanek
Ob 17.00 za + Franca Stupana (1821)
Ob 7.00 uri za + Angelo Mihelag (obl.)
Obisk bolnikov
Ob 7.00 uri za +Miro Pučnik in Marijo Flis
Ob 10.00 za + Stanka Mlakarja
Ob 17.00 uri »miklavževanje«

Četrtek 06. 12. 2018
Nikolaj (Miklavž), škof
Petek 07. 12. 2018
Ambrozij (Ambrož), škof
Sobota 08. 12. 2018
Brezmadežno spočetje
Device Marije
2. adventna nedelja
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za +Jožefa Kotnika (1582)
09. 12. 2018
1. Današnja nedelja je nedelja Karitas. Iskrena hvala za darove, ki ste jih
darovali in ki bodo odposlani na Karitas.
2. Danes začenjamo adventni čas. To je čas veselega pričakovanja in
duhovne priprave na obhajanje praznika Jezusovega rojstva. Kot ima
božični čas znamenje jaslic, tako ima adventni čas znamenje adventnega
venca, ki nas naj spodbuja k družinski molitvi. Družinska molitev naj ne bo
breme, ampak veselo družinsko bogoslužje. Naši marljivi mladinci so vam
pripravili adventne venčke. Naj ne bo nobena družina brez tega
znamenja. Kot v cerkvi, tako so tudi na adventnem venčku štiri sveče: tri
vijolične in ena roza. Namreč 3. adventna nedelja se imenuje nedelja
veselja, zato takrat prižgemo svečo roza barve. Vijolična barva pa pomeni
»pot v globino, spreobrnjenje in odpoved«. To je tudi osrednja tema
adventnega časa.
3. Prihodnjo soboto bo ob 17.00 uri v naši cerkvi »miklavževanje«. Prispevek
za Miklavža (10€) lahko oddate v veroučni učilnici.
4. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €).
5. Iskrena hvala sosedom: družini Lubej za prašiča in vsem, ki ste pomagali
pri delu na »kolinah«: Alojzu, Daniju in Andreju Lubeju, Stanku Mlakarju,
Petru Tonkoviču in Alešu Ugeršku; hvala za čiščenje in krašenje cerkve,
za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

6. (Po deseti maši) Sedaj ste vsi vabljeni v dvorano Župnijskega doma
Marijinega varstva na »božično-novoletni bazar«, ki so nam ga pripravili
učenci in učitelji osnovne šole in vrtca Prihova. Pripravili so nam različne
izdelke, s katerimi nam bodo polepšali praznike.
7. V soboto bo slovesni praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Prav
po tem prazniku je dobil ves december marijanski značaj, tako, da je ob
maju in oktobru tudi december Marijin mesec, mesec molitve Mariji v čast.
Osrednja misel adventnega časa je izražena v spevu, ki pravi: »Rorate,
caeli de super« oziroma »Rosite ga, nebesa, od zgoraj, in oblaki,
dežite pravičnost!« Gre za spev, ki so ga prepevali že v času sv.
Gregorja Velikega († 604) in ga pojemo še danes. Spev je vzet iz Iz 45,8
in razodeva hrepenenje po Gospodu. Oblak je prispodoba Božje
navzočnosti in njegove milosti. Pravičnost pa se nanaša na Kristusa.
8. Zaradi predstavitve župnije smo dobili večjo število Družine, za vsako
družino en izvod. Vzemite si jo in preberite predstavitev delovanja župnije.
Liturgični kotiček
Štiri sveče na adventnem vencu ponazarjajo štiri nedelje priprave in
hrepenenja po Gospodu, obenem pa nam predstavljajo štiri mejnike in z
njimi največje dogodke v zgodovini:
a. Stvarjenje – Bog je počelo vsega, kar obstaja.
b. Učlovečenje – iz ljubezni do nas Bog pošlje svojega Sina, da nas
odreši naših grehov in nas vnovič poveže z Bogom.
c. Odrešenje – po Kristusovem trpljenju, smrti in vstajenju nam je začrtana pot v zveličanje.
d. Dovršenje – ko bo vnovič Bog vse v vseh.
Razpored bralcev Božje besede

1. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
02.12.2018
2. adventna nedelja
Dekliška nedelja
09.12.2018
3. adventna nedelja
Družinska nedelja
16.12.2018

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

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

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

petek 7. 12. 2018
petek, 14. 12. 2018
petek 21. 12. 2018
petek 28. 12. 2018
petek 4. 01. 2019
petek 11. 01. 2019
petek, 18. 01. 2019

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

petek 25. 01. 2019
sreda! 01. 02. 2019
petek, 08. 02. 2019
petek, 15. 02. 2019
petek, 22. 02. 2019
petek, 01. 03. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Koncert: LAUDATE MARIAM IN ADVENTUM
COLLEGIUM VOCALE Celje: v petek, 7.12. ob 18.00 uri v
cerkvi Svetega Duha v Celju. Vljudno vabljeni!
SVETNIK TEDNA – sveta Barbara, mučenka
Za Barbaro so se kmalu, ko je nekoliko odrasla, začeli potegovati številni snubci, saj ni bila samo bogata, pač pa tudi lepa, učena in bistrega razuma. Vztrajno
jih je zavračala, ker je čutila, da more v svojem življenju narediti še kaj drugega.
Po zaslugi znamenitega učenjaka Origena se je začela zanimati za krščanstvo,
se udeleževala skrivnih srečanj in bogatih pogovorov kristjanov ter se kasneje
dala krstiti. Ker je oče, zagrizen nasprotnik kristjanov, počasi nekaj zaslutil, pa
tudi zato, ker se je zanjo zaradi njene lepote bal, jo je dal zazidati in zapreti v
stolp z dvema oknoma. Kmalu je odpotoval na daljše potovanje, Barbara pa je
medtem delavcem ukazala, naj namesto dveh vzidajo tri okna. Ko se je oče
vrnil s potovanja, je takoj videl, da ima stolp še tretje okno, pred vrati pa je našel
križ. Barbara mu je pojasnila, da je to simbol Svete Trojice in
da tako skozi vsa tri okna »prihaja k njej milost troedinega
Boga«. Priznala mu je, da je medtem, ko je bil odsoten, prejela krst. To je očeta tako razjezilo, da je stopil proti njej, da bi
jo udaril, pa je v tleh nenadoma nastala odprtina, ki jo je skrila (zato je zavetnica rudarjev). Oče jo je dal zapreti v stolp, a
so se vrata sama od sebe odprla. Pozneje jo je odvlekel pred
deželnega upravitelja, ta pa jo je dal bičati. A Barbari se je to
zdelo kot božanje s pavovim perjem. Ponoči se ji je prikazoval Kristus (angeli), ji ozdravljal rane in jo krepil. Deželni
upravitelj jo je dal tepsti s kiji, jo žgati z baklami in ji odrezati
prsi. Na koncu je ukazal, naj jo usmrtijo z mečem. Njen oče Dioskur ji je sam
odrezal glavo, a ga je že v naslednjem trenutku ubila strela. Kljub temu da je
njeno življenje ena sama, težko preverljiva legenda, jo ljudje vseh časov izredno
častijo in jo prištevajo k štirinajstim priljubljenim zavetnikom v sili.
Ime: Razlagajo ga z grško besedo Barbaros oz. latinsko barbarus, ki pomeni:
»tuj, negrški; tujec, negrk, neomikan, neveden, krut, divji, barbar«.
Rodila se je leta 273 v Nikomediji v Mali Aziji, današnjem Izmidu v Turčiji, umrla pa leta 306, prav tako v Nikomediji. Družina: Njen oče je bil premožen pogan
po imenu Dioskur, zagrizen sovražnik kristjanov. Zavetnica: stolpov rudarjev,
kmetov, arhitektov, gradbenih delavcev, krovcev, zidarjev, livarjev zvonov,
kovačev, kamnosekov, tesarjev, grobarjev, zvonarjev, klobučarjev, kuharjev,
mesarjev, deklet, ujetnikov, topništva, trdnjav, gasilcev, umirajočih, za srečno
zadnjo uro, proti ognju, neurju, proti vročici in kugi, priprošnjica v stiski. Upodobitve: Upodabljajo jo v dolgi obleki s pasom ali v imenitnem oblačilu s pokrivalom ali krono na glavi. Pri sebi ima številne atribute: stolp s tremi okni, kelih s
hostijo, meč, plamenico, topovsko cev ali pavje perje. Velikokrat jo upodabljajo
skupaj s sv. Katarino ali sv. Marjeto. Goduje: 4. decembra.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
1. adventna nedelja
NEDELJA KARITAS
Nedelja mož in fantov
02. 12. 2018 – 09. 12. 2018

Kako mladi razumevajo mladost?
„Mladost je čas, ko se najbolj vidi vpliv okolja nate in je lahko tvoj
vpliv na okolje velik. Čas, ko se začenjajo oblikovati naše navade,
značaj in si izbiramo svoje okolje.“
„Včasih se mi zdi, da je pred mano velika sestavljanka, katere
večine koščkov še ne poznam. Ampak ona čaka, da jo sestavim in
jaz z vsakim dnevom odkrijem nekaj novega, dodam k njej nov
košček.“
„Iskanje in izoblikovanje sebe, svoboda, preizkušnje novih stvari in
učenje.“ Tako mladi gledajo na mladost.
Papež Frančišek je na svetovnem dnevu mladih na Poljskem izrazil skrb
in žalost, kadar sreča mlade, za katere se zdi, da so se „predčasno upokojili.“ Skrbi ga, kadar vidi mlade, ki so priznali poraz, še preden se je
tekma zaačela; ki so se predali, ne da bi začeli igrati; ki hodijo z žalostnim obrazom, kakor da njihovo življenje ne bi imelo vrednosti. To so
mladi, ki se dolgočasijo in so dolgočasni, dolgočasijo druge. In da bi
našel odgovor in pot k tem in vsem mladim je papež Frančišek sklical
sinodo, ki je bila oktobra.
V knjigi Zgodbe za pogum pod naslovom Ostati mlad so zapisane sledeče misli: „Nihče ne postane star s tem, da doživi veliko število
let. Ljudje se postarajo, ko nimajo več idealov. Leta nagubajo kožo,
opuščeno navdušenje pa naredi gube na duši. Skrbi, dvomi, nezaupanje
v samega sebe, strah in obup ti ukrivijo hrbet in ubijejo duha. Leta sekajo gube v obraz, izguba idealov pa naguba dušo. Mlad je tisti, ki zna
ostrmeti, tisti, ki se zna čuditi, tisti, ki kot otrok brez konca sprašuje:
‚Zakaj?, zakaj?‘ Kljubuje tokovom in najde veselje v igri življenj. Mlad
ostaneš, dokler ohraniš zaupanje, dvom je znak staranja. Mlad si kakor
tvoja vera, star kakor tvoja potrtost. Ostal boš mlad, dokler boš sprejemljiv za dobro, lepo, veliko, sprejemljiv za glas narave, človeka in
Neskončnega. Če bo kdaj tvojo dušo razjedal pesimizem in če jo bo
glodal cinizem, naj se Bog usmili tvoje duše, duše starca!“
Marjan Pučko, duh.as.v zavodu AMS

