Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
3. adventna nedelja
Družinska nedelja
Ob 10.00 za +Jožefo Firer (obl.) in moža
16. 12. 2018
Alberta
Ponedeljek 17. 12. 2018
Ob 17.00 za + Gabrijelo Ramot (1780)
Viviana, opatinja
Torek 18. 12. 2018
Ob 17.00 za + Alojzijo Zorko (1797)
Vunibald, opat
Sreda 19. 12. 2018
Ob 17.00 za + Ano Vagner (1814)
Urban V., papež
Četrtek 20. 12. 2018
Ob 17.00 za + Marijo Zorko (8. dan)
Dominik, opat
Petek 21. 12. 2018
Ob 17.00 uri za + Franca Stupana (1822)
Peter Kanizij, duhovnik
Sobota 22. 12. 2018
Ob 7.00 uri za +Matija, Antonijo in Ivana Pema
Hunger, škof
4. adventna nedelja
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 za +Vido Brumec in + Tajnikarjeve
23. 12. 2018
1. Danes je nedelja »gaudete« ali nedelja veselja. In prav je, da se danes
veselimo, ker imamo spovednika g. nadškofa Marjana Turnška in s tem
možnost obhajanja zakramenta sv. spovedi. Iskrena hvala msgr. Marjanu!
Msgr. Nykiel ugotavlja, da prihaja do »izgube občutka za
greh« med mnogimi kristjani. Kot glavni vzrok navaja
»izključitev Boga iz sodobnega kulturnega obzorja«. Mnoge
osebe ne postavljajo več Boga v središče svojega življenja,
ne priznavajo mu osrednje vloge. Vse je dopustno, vse je
dovoljeno. Osebno mnenje posameznika je postala edina
resnica. Kot da smo oviti v »nemoralno ozračje«, ne da bi
obstajala meja med pregreho in krepostjo, med dobrim in slabim.
»Največja krivda je to, da se ne čutimo grešnike in torej ne čutimo potrebe
po vrnitvi k Bogu, po spreobrnitvi k njemu, po doživetju lepote njegovega
odpuščanja.«
Prav je, da pred prazniki vsi obhajamo ta zakrament. Zato bodo v
prihodnjem tednu tudi za otroke spovedovanje.
2. Jutri popoldan bo v naši cerkvi TV NET snemala božični koncert. Kljub
temu bo zvečer sv. maša ob 17.00 uri.
3. Danes se vrnejo mladinci iz šole za animatorje. Iskrena hvala Luciji in
družini Pučnik za organizacijo in prevoz mladincev. Zelo sem vesel, da se
mladi radi odzovejo vabilu na takšna srečanja in izpopolnjevanja.
4. Prihodnjo soboto bodo mladi pripravili v cerkvi jaslice. Prav je, da jih
pripravite tudi vi na svojih domovih, če je le mogoče, skupaj z otroki.

Seveda pa ob koncu ne pozabite z otroki zmoliti kakšno molitev, da jim ne
bo ostalo v spominu le prijetno ustvarjanje jaslic, ampak tudi to, na kaj nas
jaslice spominjajo.
5. Pred nami je tudi novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite imeti
naročen verski tisk preko župnije, da se oglasite v župnijski pisarni.
6. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem mesecu darovali za poplačilo
dolgov: druž. Franca Kropfa, Alojz Pučnik, Marija Pučnik, druž. Landeker,
druž. Lažeta, Katica Voraček, Stanko-Pavlica Pučnik, druž. Pliberšek,
Branka Sajko, druž. Vivod iz Sp. Grušovja, Jože Pliberšek (Žužman),
Milena Zorko, druž Toneta Juharta. Iskren boglonaj!
7. Iskrena hvala s. Hermini za pripravo otrok za dejavno sodelovanje pri
maši, hvala Klavdiji in vsem, ki s svojo navzočnostjo, pesmijo in molitvijo
povzdigujete duha molitve in daritve.
8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
9. Prihodnjo nedeljo pa bomo sprejeli Luč miru iz Betlehema.
Liturgični kotiček: Zvok tihote ni počitek od bogoslužja.

Da ima tihota pomembno vlogo pri maši, zgovorno pove navodilo, ki
pravi: »Ob svojem času je treba ohraniti sveto tihoto kot del opravila«
(RMu 45; B 30). To pomeni, da kratki trenutki tihote niso nek tujek bogoslužju ali znamenje zavlačevanja ali duhovnikove nepripravljenosti nadaljevanja bogoslužja, ampak sestavni del bogoslužja. Ne gre za prazno tihoto
ali počitek od bogoslužja, ampak za trenutek, ko doni v srcih slehernika
Božji glas, kateremu odgovarjamo s češčenjem, zahvalo ali prošnjo..
3. adventna nedelja
Družinska nedelja
16.12.2018
4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
23.12.2018
Nedelja Svete družine
30.12.2018

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

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Simona Borovnik

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.

SVETNIK TEDNA – Peter Kanizij, duhovnik
Široko razgledani in v Bogu trdno zasidrani jezuitski redovnik Peter Kanizij,
čigar god danes slavi katoliška Cerkev, je bil duša prenovitvenega dela na
Nemškem v drugi polovici 16. stoletja. Bil je svetovalec katoliških knezov,
pomočnik škofov, ustanovitelj vzgojnih zavodov in semenišč, neutrudljiv pridigar
in pisatelj. Naslov cerkvenega učitelja, ki mu ga je Cerkev priznala leta 1925, ko je bil razglašen za svetnika, si
je Peter Kanizij zaslužil predvsem s svojimi katekizmi,
knjigami oziroma knjižicami, v katerih je na vsem umljiv
način povzet katoliški verski nauk, navadno v obliki
vprašanj in odgovorov. Njegov mali in srednji katekizem
sta bila večkrat poslovenjena; mali po zaslugi jezuita
Janeza Čandeka že leta 1615. Ta izredni apostol je bil
doma na Nizozemskem, kjer se je rodil 8. maja 1521 v
mestu Nimvegen. Kot študent filozofije v Kölnu je svoj
priimek Kanijs polatinil v Canisius. Leta 1543 ga je Peter
Faber sprejel v novoustanovljeno Družbo Jezusovo. Študiral je na raznih evropskih univerzah, dokler ga ni Ignacij Lojolski leta 1547 poklical v Rim, kjer je pod
njegovim vodstvom opravil duhovne vaje, po njih pa mu je Ignacij za področje
njegovega apostolskega delovanja določil Nemčijo. V tisti uri se je Peter Kanizij
zavedel, da je to njegova življenjska naloga. Opravil jo je tako odlično, da ga je
papež Leon XIII. imenoval "drugega apostola Nemčije za svetim Bonifacijem".
Slovel je predvsem kot izreden pridigar, ki je privlačil velikanske množice.
Dejansko je pridigal za vse stanove. Pridigal je v domala vseh večjih mestih
tedanje zahodne in srednje Evrope. Leta in leta je imel tedensko več pridig, ki
so včasih trajale več ur. Ohranilo se je več kot 12.000 velikih pol njegovih zapisanih pridig. Govoril je živo, nazorno, prepričevalno, da so ga radi poslušali
preprosti ljudje in izobraženci. Ogromno je pridigal, vzel pa si je tudi čas za
poučevanje krščanskega nauka, veliko je tudi spovedoval. Na poti v Nemčijo je
na univerzi v Bologni dosegel doktorski naslov in bil nato profesor bogoslovja v
Ingolstadtu. Vedel je: »Vzgojiti dobre duhovnike je najpreprostejša pot za
posvečenje celih narodov. Kdor ljubi Boga, bo to ljubezen delil tudi drugim in
svetniški pastir bo imel skoraj zmeraj tudi svetniško čredo.« Od tam je šel po
naročilu papeža Julija III. na Dunaj za profesorja in stolnega pridigarja, zatem je
dve leti deloval v Pragi. Po letu 1556 je bil 13 let provincial gornjenemške jezuitske province in kot tak je veliko potoval. Ko se je leta 1569 te službe rešil, se
je nekaj let posvetil le pridiganju v Innsbrucku in nato na bavarskem dvoru. Od
leta 1580 dalje je živel v Friburgu v Švici, kjer je ustanovil kolegij, pridigal in
neutrudno pisal. Dopisoval si se z dvema velikima reformatorjema tedanje
dobe: z milanskim nadškofom sv. Karlom Boromejskim in z ženevskim škofom
sv. Frančiškom Saleškim. Zadnja leta so mu opešale moči. Težave bolezni je
prenašal s svetniško vdanostjo. Umrl je 21. decembra 1597. Papež Pij IX. ga je
leta 1864 prištel med blažene, papež Pij XI. pa leta 1925 med svetnike, obenem
pa ga je tudi razglasil za cerkvenega učitelja.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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3. adventna nedelja
Družinska nedelja
Kaj naj storimo?
16. 12. 2018 – 23. 12. 2018

Papež Frančišek: Adventni čas je čas, da se pripravimo na prihod
Kneza miru; je čas, da se pomirimo, da se spravimo. Najprej gre za
pomiritev s sabo, za pomiritev duše. Pogostokrat nimamo miru, ampak
nemir, tesnobo, brezup. Gospod pa nas sprašuje: »Kako je danes tvoja
duša? Je v miru?« Če ni, prosimo Kneza miru, naj nam podeli mir, da bi
se lahko pripravili na srečanje z Njim. Navajeni smo gledati duše drugih,
a glejmo raje svojo dušo.
Treba je tudi pomiriti svoj dom, svojo družino. Obstaja veliko žalosti, veliko bojev, veliko malih vojn, veliko razdvojenosti v družinah, pri
čemer naj se vprašamo, ali je v naši družini mir ali vojna, ali obstajajo
spori, ali obstajajo zidovi, ki nas ločujejo, ali pa mostovi.
Mir je treba narediti tudi v svetu, kjer je veliko vojn: imamo veliko
vojn, razdorov, sovraštva, izkoriščanja. In »kaj jaz naredim, da
pomagam k miru na svetu? Kaj naredim za mir v skupnosti, v šoli, na
delovnem mestu? Imam vedno kakšen izgovor, da vstopim v vojno, da
sovražim, slabo govorim o drugih? To so vojne. Sem prizanesljiv? Si
prizadevam graditi mostove? Ne obsojam? Tudi otroke vprašajmo: 'Kaj
si počel v šoli? Ko je nek sošolec ali sošolka, ki ti ni všeč, ki je nekoliko
odvratna ali slabotna, jo napadam ali pa delam mir? Poskušaš ustvarjati
mir? Odpuščaš?' Oblikovalci miru,« je poudaril papež. »Potreben je ta
čas adventa, čas priprave na prihod Gospoda, ki je Knez miru.«
Mir se vedno širi, nikoli ni pri miru, je rodoviten. Začne se v duši
in se potem, ko je vse pomiril, vrne v dušo. »Delati mir pomeni nekoliko
posnemati Boga. Ko se je Bog hotel pomiriti z nami in nam je odpustil,
nam je poslal svojega Sina, da bi naredil mir, da bi bil Knez miru. Postani mali, postani ponižen, postani služabnik drugih. Postani mali in
Gospod ti bo dal razumeti, kako ustvarjati mir, in dal ti bo moč, da ga
boš ustvarjal.«
Nikoli raniti drugega in ne govoriti slabo o drugih. Naj nam
Gospod pripravi srce za rojstvo Kneza miru tako, da bomo mi naredili
svoj del: pomirili svoje srce, svojo dušo, pomirili svojo družino, ustvarili
mir v šoli, v skupnosti, na delovnem mestu.«

