Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
2. nedelja med letom
Nedelja verskega tiska Ob 10.00 pri Sv. Joštu za +Antona, Jožefo in
20. 01. 2019
Marijo Pliberšek
Ponedeljek 21. 01. 2018 Ob 7.00 za + Leopoldino (obl.), Valentina in
Agnes (Neža), devica
Ireno Zupanič
Torek 22. 01. 2019
Ob 17.00 za + Stanislava Kuka (1659)
Vincencij (Vinko), muč.
Sreda 23. 01. 2019
Ob 17.00 za + Ivana Retuznika (obl.) in starše
zaroka Marije in Jožefa
Četrtek 24. 01. 2019
Ob 17.00 za + Gorazda Godca
Frančišek Saleški, škof
Petek 25. 01. 2019
Ob 17.00 za + Franca Stupana (1823)
Spreobrnitev ap. Pavla
Sobota 26. 01. 2019
Ob 7.00 za +Franca in Ano Pliberšek (Žužman)
Timotej in Tit, škofa
3. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Frančiško Pučnik (obl.) in
Nedelja Svetega pisma
Janeza
27. 01. 2019
1. Danes je nedelja verskega tiska ko naj bi pomislili kaj vse nas oblikuje.
Mnogi mediji vplivajo na naše odločitve, še posebej če pomislimo na
najrazličnejše reklame. Verski tisk pa je tisti, ki nam posreduje nasvete,
kako naj kot kristjani delujemo v družbi in kako naj iz vere živimo in
oznanjamo. Zato si radi vzemimo v roke lepo knjigo, predvsem knjigo
knjig, ki je Sveto pismo in drugi tisk, ki nas bo duhovno oblikoval in nam
pomagal v razpoložljivosti za vse plemenito, sveto in Božje.
2. Prihodnjo nedeljo, 27.1. bo po maši ob 10.00 uri srečanje staršev letošnjih
prvoobhajancev. Prosimo vas, da se srečanja za gotovo udeležite!
3. V soboto bo na Prihovi oratorijski dopoldan s pričetkom ob 9.00 uri in
zaključkom ob 12.00 uri. Vabljeni vsi predšolski in šolski otroci.
4. Umrl je Karol Založnik iz Ugovca. Pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 15.00
uri na Frankolovoem. R.I.P.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Iskrena hvala Slavku Ugeršku in vsem, ki
skrbite in vzdržujete, čistite ali kaj drugega postorite za podružnično cerkev sv. Jošta.
TEČAJ ZA ZAROČENCE 2019 v žup. domu v Slovenskih Konjicah

PRVO SREČANJE: petek, 22. februar 2019
Ob 18.00 Zakramentalnost najinega zakona (Marjan Jezernik, celjski opat)
Ob 19.15: Duhovnost pripravljena na zakrament (Vlado Bizant, duhovnik)

Ob 20.30: Dva in vendar eno (Jože Planinšek, duhovnik)
DRUGO SREČANJE: sobota, 23. februar 2019
Ob 19.00: Odprta za izkušnje drugih (Angelca in Jože Šuster)
Ob 20.30: Ohranjujva življenje (Marta Tome, dr. dent.med.)
V dneh med 18. in 25. Januarjem obhajamo teden molitve za edinost
kristjanov. Osrednja misel je vzeta iz Pete Mojzesove knjige (16,18-20),
ki se glasi: „Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel.“
Molimo.
O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere,
zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega
Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v
nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji
prečiste Device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda
Mandiča in vseh svetnikov. Amen.
Papež Frančišek: »Vina nimajo«
Marija mu reče: »Vina nimajo.« Kako je mogoče imeti poročno slavje, če
manjka vino, ki ga preroki imenujejo kot tipičen element mesijanske
pojedine? Voda je nujna za življenje, a vino izraža obilnost gostije in
praznično veselje. S tem ko Jezus spremeni vodo v vino v vrčih, ki so jih
Judje uporabljali za očiščevanje, naredi zgovorno znamenje: »Mojzesovo postavo spremeni v evangelij, ki je prinašalec veselja.« Kakor
pravi evangelist Janez: »Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu« (Jn 1,17).
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.01.2019
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.01.2019
4. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.02.2019

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

10.00
. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Petra Jug

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
petek 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 – sveti Feliks Nolanski, duhovnik
Tega diakona, najslavnejšega španskega mučenca, je dal v strahovitem
Dioklecijanovem preganjanju zgrabiti cesarski namestnik Dacijan skupaj z
njegovim škofom Valerijanom in ju vreči v ječo. Vincencij je tudi v imenu
škofa, ki mu beseda ni tekla tako gladko, izpričal vero: »Midva sva
krščanske vere, služabnika in pričevalca enega in pravega, Boga, ki biva
na veke. Tvojih groženj in kazni se ne bojiva.« Tedaj se je namestnik silno
razjezil. Škofa je obsodil na pregnanstvo, zoper Vincencija pa je kar škripal: »Tega upornika, ki si nas je drznil javno
sramotiti, mučite na najhujše načine. Na natezalnico z vročekrvnim hujskačem! Raztegnite
mu ude, razmaknite celo telo. To naj bo za
začetek, za uvod k pravim kaznim!« In rablji
so privezali junaškega pričevalca in ga nategnili, da so mu udje stopili iz sklepov, potem pa
ga trgali z železnimi grebeni, da so se videla
gola rebra in deloma že drobovje. Sv.
Avguštin pravi, da je toliko trpel, da noben
človek ne bi mogel prenesti takega trpljenja,
če ga ne bi podpirala božja moč. Po novih
neverjetnih mučenjih so ga vrgli v temnico
globoko pod zemljo. Staro poročilo pravi, da
je temo tiste ječe obsijala večna luč, močna klada se je sama razklenila,
tla, pokrita s črepinjami, so se pokrila kakor z dišečimi cvetlicami in nepremagljivi božji junak je ves pokrepčan prepeval Bogu psalme in hvalnice. Kristus ni dopustil, da bi ga znova mučili. Poklical ga je k sebi 22.
januarja 304. Na ta dan goduje. Cesarski namestnik se je hotel maščevati
nad mrtvim junakom tako, da ga je ukazal potopiti v morje, kar je veljalo
za sramotno kazen. Toda valovi so naplavili mučeniško truplo na breg,
kjer ga je pokril morski pesek. Ko je Cerkev dosegla svobodo, so ga
pokopali v cerkvi, ki so jo v njegovo čast sezidali ob mestnem obzidju.
Drugo veličastno cerkev mu je postavilo mesto Zaragoza.

Če so vrči v vašem življenju prazni, storite
to, kar vam govori Gospod po vaši vesti.
Ne bodimo polovičarski, temveč do vrha
napolnimo prazne vrče s tem, kar imamo.
(W: Willms)
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
2. nedelja med letom
Družinska nedelja

Nedelja verskega tiska
20. 1. 2019 – 27. 01. 2019

Papež Frančišek: »Kar koli vam reče, storite«
Marijine besede ovenčajo poročni okvir v Kani: »Kar koli vam reče, storite.« To so njene zadnje besede, ki jih navajajo evangelisti, so dediščina,
ki jo Marija izroča vsem nam. Gre za besede, s katerimi je izraelsko
ljudstvo na Sinaju odgovorilo na obljube zaveze: »Vse, kar je Gospod
govoril, bomo storili« (2 Mz 19,8). Služabniki v Kani ubogajo. »Jezus jim
je rekel: Napolnite vrče z vodo! In napolnili so jih do vrha. Nato jim je
rekel: Zajemite zdaj in nesite starešini! In nesli so mu. Na tej svatbi je
bila sklenjena nova zaveza; Gospodovim služabnikom, to je vsej Cerkvi,
je bilo zaupano novo poslanstvo: Kar koli vam reče, storite. Služiti
Gospodu pomeni poslušati in udejanjati njegovo besedo. To je preprosto, a bistveno priporočilo Jezusove Matere; to je kristjanov življenjski
program. Zajemati iz vrča za vsakega med nami pomeni zaupati Božji
Besedi, da bi doživeli njeno učinkovitost v svojem življenju. Skupaj s
starešino, ki je poskusil vodo, spremenjeno v vino, lahko na Frančiškovo
povabilo rečemo: »Ti pa si
dobro vino prihranil do
zdaj.« Gospod še vedno
hrani tisto dobro vino za
naše zveličanje.
Papež je dejal, da je svatba
v Kani mnogo več kot samo
preprosta pripoved o prvem
Jezusovem čudežu. Kakor v
skrinji varuje skrivnost svoje
osebe in namen svojega
prihoda: pričakovani Ženin
začne svatbo, ki se dovrši v
velikonočni skrivnosti. Na tisti svatbi Jezus z novo in dokončno zavezo s
sabo poveže učence. »V Kani Jezusovi učenci postanejo njegova družina in rodi se vera Cerkve. Na tisto svatbo smo povabljeni vsi mi, da nam
novo vino ne bi nikoli več zmanjkalo!« je še dejal sveti oče.

