7. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Matija, apostol
Ob 10.00 uri za + Stanislava Bučarja (obl.)
Nedelja žena in mater
Ob 12.00 uri za otroke (na Brinjevi Gori)
24. 02. 2019
Ponedeljek 25. 02. 2018
Ob 18.00 za + Marijo Pučnik /Doberšek (8. dan)
Valburga, opatinja
Torek 26. 02. 2019
Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1887)
Aleksander Branko, škof
Sreda 27. 02. 2019
Ob 7.00 za +Matildo Frešer (1475)
Bazilij in Prokopij, red.
Četrtek 28. 02. 2019
Ob 18.00 za + Karla in Jožefo Muc in sorodnike
Roman, opat
Petek 1. 03. 2019
Ob 7.00 za + Ivana Retuznika (1630)
Albin, škof
Sobota 2. 03. 2019
Ob 7.00 za +Ivano Majšler (1902)
Neža Praška, opatinja
8. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri za + Stanislava Bučarja (obl.)
03. 03. 2019
1. Pomlad se približuje in naš vinograd se počasi zbuja in kliče po rezanju.
Zato lepo prosim v torek ob 9.00 uri za pridne roke za rezanje in odstranitev róžja. Zakaj bi doma počivali, pridite na rekreacijo. Več nas bo, prej
bomo končali in lepše nam bo.
2. Iskrena hvala Simonu, Petru in Eriki Korošec ter Damijanu Tomažiču za
urejanje škarpe nad vinogradom; Slavku Juhartu in Slavku Figeku pa za
odstranitev ograje okrog vrta.
3. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedežnino ali »činž«. Vesel bom, če lahko namenite dar v znesku 20.00 evrov, kot
je navada v drugih župnijah, kdor pa ne zmore, pa naj da toliko kolikor
more. Ne gre za plačilo sedežev, ampak za starodavni način prebujanja
zavesti, da smo vsi odgovorni za vzdrževanje naše čudovite cerkve. Hvala
za razumevanje in za vsak vaš dar!
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež Frančišek: Bog je naš Oče. Da bi mogli to razumeti, pomislimo na
svoje starše. Res je, da ni nihče med nami, ki bi imel popolne starše,
kakor tu mi ne bomo nikoli popolni starši ali pastirji. Le Bog je popoln.
Njegova ljubezen je ljubezen Očeta, ki je v nebesih. »On je popolna
ljubezen, ki jo mi v tem življenju okušamo samo na nepopoln način. Moški
in ženske so večni berači ljubezni, iščejo kraj, kjer bi bili končno ljubljeni, a

ga ne najdejo. Koliko razočaranih prijateljstev in koliko razočaranih ljubezni je na tem našem svetu!«
KRISTJAN NE-LE TOLERIRA, AMPAK LJUBI!
Pojem ‘toleranca’ (=strpnost) označuje najnižji nivo še človeško znosnega
in sprejemljivega odnosa med ljudmi. Želja, da bi bili zgolj samo strpni in
nič druga pomeni, da smo na
zelo nizki stopnji človeškosti, kajti
biti zgolj strpen je, kakor voziti
kolo s skrajno počasnostjo. To
pomeni, da nekam že pridemo,
vendar zelo počasi. In če počasi
vozimo, je tudi veliko težje voziti.
Samo dobri in spretni kolesarji se
lahko vozijo s kolesom počasi in
se obdržijo na kolesu. Vsak drugi
se hitro prevrne, bodisi na to ali
ono stran.
Kot kristjani moramo vedeti, da
nismo rojeni da bi zgolj tolerirali,
temveč da bi ljubili. Torej če ne
ljubimo, ne moremo niti tolerirati.
Res je, da je toleranca eden od prvih korakov do sožitja, vendar pravega
sožitja in miru ne moremo graditi zgolj na toleranci, ampak na karitativni
občestvenosti, to je skupnosti, ki temelji na višjih vrednotah kot so ljubezen, bratstvo, mir, vzajemnost, in drugo.
7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24.02.2019
8. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.03.2019
1. postna nedelja
Dekliška nedelja
10.03.2019

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

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša pučnik

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.

Mednarodno priznanje ministrantu Niku Škorjancu!
Schwanenstadt, 9. julij 2018
V sklopu 16. mednarodnega natečaja za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2018
mestne
občine
Schwanenstadt
v
Gornji
Avstriji, je
mednarodna
žirija
podelila prvo nagrado
v kategoriji »Osnovna
šola« našemu ministrantu Niku Škorjancu (7. razred), ki je
napisal in ilustriral
knjigo »Flamingo Filip«. Mentorici sta bile
prof. Sonja Žgavc in
prof. Nina Razboršek,
OŠ Oplotnica. Knjiga
govori o Flamingo
Filipu (Flamingo je
velika severnoafriška
ptica z rožnato rdečim
perjem, na dolgih in
tankih nogah), ki je bil
zaradi tega, ker je bil
sive barve, osamljen
in brez prijateljev. Po
posredovanju siničke
Tilke
z
modrim
kljunčkom, zaradi katerega je bila tudi ona brez prijateljev, ker je bila drugačna od drugih,
spozna, da je vedno nekdo, ki ti je podoben in da ni nič narobe, če si
drugačen. Drugačnost me lahko vodi tudi do najboljšega prijatelja.
Skratka, preprosta zgodba podkrepljena s slikanico, govori o problematiki izključitve in integracije v živalskem svetu.
Našemu ministrantu Niku Škorjancu iskreno čestitamo in mu želimo še veliko dosežkov v literarno-umetniškem ustvarjanju.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
DEVICE MARIJE.
7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Matija, apostol
24. 2. 2019 – 03. 03. 2019

Papež Frančišek: V molitvi ni prostora za 'jaz'. Vedno je 'ti' in 'mi'
Božja ljubezen je ljubezen Očeta, ki je v nebesih. »On je popolna
ljubezen, ki jo mi v tem življenju okušamo samo na nepopoln način.
Moški in ženske so večni berači ljubezni, iščejo kraj, kjer bi bili končno
ljubljeni, a ga ne najdejo. Koliko razočaranih prijateljstev in koliko
razočaranih ljubezni je na tem našem svetu!«
Obstaja ljubezen Očeta, ki je v nebesih. Nihče ne sme dvomiti,
da je namenjen tej ljubezni. Četudi bi nas naša mati in oče ne ljubila,
imamo v nebesih Boga, ki nas ljubi, kakor nas nihče drug na tej zemlji ni
ljubil in nas ne bo mogel nikoli ljubiti. Božja ljubezen je vedno stalna.
Prerok Izaija pravi: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili
otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim.
Glej, na obe dlani sem te napisal« (Iz 49,15-16). Čeprav bi se vse naše
zemeljske ljubezni zdrobile in nam v roki ne bi ostalo drugega kot prah,
obstaja za vse nas goreča, edina in zvesta ljubezen Boga.
Z lakoto po ljubezni, ki jo čutimo vsi mi, iščemo nekaj, kar ne obstaja.
A ta lakota je namreč povabilo,
da spoznamo Boga, ki je oče.
Spreobrnjenje sv. Avguština je
na primer šlo preko naslednjega
grebena: mlad in sijajen govornik je med ustvarjenimi bitji iskal
nekaj, kar mu nobeno od njih ni
moglo dati, dokler ni nekega
dne imel dovolj poguma, da je
dvignil pogled. In tisti dan je
spoznal Boga, ki ljubi.
Da je Oče »v nebesih« ne želi izraziti oddaljenosti, ampak korenito
drugačnost ljubezni, drugo razsežnost ljubezni, neutrudno ljubezen, ki
bo vedno ostala, ki je vedno na dosegu roke. Po papeževih besedah je
dovolj reči »Oče naš, ki si v nebesih« in ta ljubezen pride k nam.

