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1. Danes bo ob 15.00 uri križev pot pri Sv. Joštu. Ker bo na zunaj sončno,
naj bo tudi navznoter veliko žarkov ljubezni za Boga! Lepo vabljeni!
2. Prejšnji vikend (16. in 17. marca) so se naši birmanci udeležili duhovih
vaj za birmance, ki so jih pripravili Salezijanci v Veržeju. Tako otroci kot
starši so bili navdušeni nad vzdušjem in delom, še posebej otroci, ki so
preko skupinskega dela in igre odkrivali globlji pomen zakramenta birme
za njihovo nadaljnjo življenje v Cerkvi. Srečanje v Veržeju jim je bilo tako
všeč, da si želijo jeseni ponovno na duhovne vaje. In to je lepo sporočilo
naših birmancev vsem nam. Hvala Samu Pučniku za organizacijo in
staršem, da ste jih spremljali in se udeležili sklepa.
3. Za Jude je bil 25. marec dan stvarjenja, dan, ko so se zahvaljevali Bogu
za stvarjenje. Kristjani pa se na ta dan spominjamo „novega stvarjenja“,
dneva, ko je Marija po Angelovem oznanjenju spočela od Svetega Duha
Božjega Sina, Jezusa Kristusa. Ta dan imenujemo praznik Gospodovega
oznanjenja Mariji, ki je obenem tudi „materinski dan“. V znamenje hvaležnosti so za danes otroci pripravili nekaj misli in pesmi ter majhno
pozornost vsem materam in vsem, ki vas pri odprtosti življenju podpirajo.
4. Učenci šole in učiteljice ter otroci vrtca in vzgojiteljice na Prihovi vas vabijo
na prireditev POZDRAV POMLADI IN MOJI MAMI. Prireditev bo v
ponedeljek, 25. 3. 2019 ob 16. uri, v večnamenskem prostoru na Prihovi.
Veselijo se vašega obiska.

5. V soboto, 6. aprila (na dan celodnevnega češčenja SRT), bo ob 11.00 uri
srečanje staršev vseh veroučencev. Z nami bo g. Aleš Čerin, voditelj
zakonskih skupin in predavatelj o vzgoji in družinskem življenju. Starši,
rezervirajte si že danes ta dan za srečanje in predavanje na temo: Starši –
roparji izkušenj svojih otrok! Srečanje je obvezno za vse starše. Hvala za
razumevanje!
6. Novi apostolski nuncij v Sloveniji
Papež Frančišek je na praznik sv. Jožefa, moža Device Marije, 19. marca 2019, imenoval nadškofa msgr. Jean-Marie
Speich-a za novega apostolskega nuncija v Sloveniji in
predstavnika Svetega sedeža na Kosovu. Msgr. Jean-Marie
Antoine Joseph Speich se je rodil 15. junija 1955 v francoskem mestu Strasbourg. Med letoma 1986 in 2008 je služboval na apostolskih nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki
Britaniji, Egiptu, Španiji in Andori ter na Kubi. Papež Frančišek mu je 24.
oktobra 2013 podelil škofovsko posvečenje ter ga istega leta imenoval za
apostolskega nuncija v Gani. Dobrodošel med nami!
7. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, Jožetu Pučniku, Matjažu Pemu, Otu Mihelagu, Tomiju Brumecu, Francu Gumzeju, Milanu in Juretu Trdinu ter Zvonku
Lubeju za včerajšnje spravljanje drv, obenem pa hvala Alojzu in Andreju
Lubeju ter Jožetu Pučniku za predhodno podiranje drevja. Hvala sosedi
Moniki Sitar ter Marjanu Mlakarju za ureditev okolice vrta; Poloni Mlakar
za rože, hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
8. Pred sklepnim blagoslovom se nam bodo predstavili letošnji birmanci.
Naš odgovor na njihovo predstavitev naj bo molitev k Bogu, da jih obdari s
potrebnimi darovi, da bodo vesele priče Kristusa v sedanjem svetu.
9. Prihodnjo nedeljo se duhovniki naše dekanije menjamo. V našo župnijo
bo prišel g. Robi Sekavčnik, jaz pa sem določen za Zreče in Stranice. Na
Prihovi je veliko dobrot, zato pridemo po mašah vsi sem na kosilo.
10. Že včeraj in danes so z nami skavti iz Slovenskih Konjic. Vedno dobrodošli med nami!
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 8. 03. 2019
petek, 15. 03. 2019
petek 22. 03. 2019
petek 29. 03. 2019
petek 5. 04. 2019
petek 12. 04. 2019
petek, 19. 04. 2019
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Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 04. 2019
petek 03. 05. 2019
petek, 10. 05. 2019
petek, 17. 05. 2019
petek, 24. 05. 2019
petek, 31. 05. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

7.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Martin Juhart

10.00
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Urška Flis

4. postna nedelja
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5. postna TIHA nedelja
07.04.2019

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

10.00
1. berilo: Petra Jug
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

Svetnik tedna – Milada (Marija Praška), devica
Veliko zaslug za utrditev krščanstva med Čehi ima Milada. Za svojo življenjsko
vzornico si je izbrala prababico sv. Ljudmilo in svojega strica sv. Vaclava. Posnemala ju je tudi v prizadevanju za svetništvo. Njeno življenje v podrobnosti ni
znano. Ko se je njen oče, vojvoda Boleslav I. leta 950 obrnil od poganske h
krščanski stranki in se pobotal z nemškim kraljem Otonom L, da deželi vrne
mir, si je Marija – Milada izbrala lastno vlogo. Slišala je bila o delu redovnikov
kot oznanjevalcev evangelija in modrih vzgojiteljev in ogrela se je za misel, da
tudi Praga dobi stalno versko vzgojno središče. Prepričala se je, da krščanstvo
ne more biti za stalno odvisno od samovolje vladarskih osebnosti, ampak mora
dobiti trdno oporo v lastni škofiji in samostojnih samostanskih ustanovah. Ko je
bila na bavarskem dvoru v Regensburgu, kjer se je vzgajala, pri tem pa ohranila
češko miselnost, jo je oče prosil, naj v Regensburgu posreduje za češko cerkveno samostojnost. Regensburg te njene želje ni maral spolniti, zato je MarijaMlada šla v Rim. Pogajanja so se ustavila zaradi smrti Boleslava I. leta 967.
Novi vladar, Marijin brat Boleslav II., je sam zidal cerkve po češki zemlji, snoval načrte za nove samostane, posebno pa si je prizadeval za samostojno škofijo
v Pragi. Ko je v Regensburgu nastopil škof sv. Volbenk, je Praga leta 973 dobila prvega škofa Dietmarja. Pod njegovim naslednikom sv. Vojtehom je v
bližini Prage zrastel prvi moški benediktinski samostan. Marija je pri vseh teh
prizadevanjih bratu veliko pomagala kot posredovalka. V Rimu je vstopila v
samostan benediktink in pokazala izredno redovniško vnemo. Papež Janez
XIII., ki je cenil njene velike državniške vrline, je zdaj, ko je spoznal tudi njeno
pobožnost, Mariji naročil, naj se vrne v Prago in tam ustanovi ženski samostan.
Brat Boleslav II. je sestro z veseljem sprejel in je novemu samostanu poklonil
zemljišče ob praškem gradu Hradčani. Marija je pripeljala nekaj redovnic s
seboj, druge pa je pridobila doma. Tako se je tukaj razvil velik samostan sv.
Jurija, ki je še dolga stoletja opravljal svoje pomembno versko poslanstvo. Marija je bila prva opatinja in storila je vse, da je v samostanu vzbrstelo molitveno
življenje, lepo bogoslužje, bogoslovna znanost in cerkvena umetnost. Njena
iznajdljivost pri vzgoji je vzbujala občudovanje in kmalu jo je ljudstvo imelo za
pravo svetnico. Po njeni smrti 8. februarja, najbrž v letu 994, so jo pokopali na
samostanskem pokopališču, kmalu pa so njen grob prenesli v kapelo sv. Ane,
kjer je še zdaj v časti. V Pragi se je spominjajo 8. februarja, na njen smrtni dan,
na splošno pa se njen spomin obhaja 28. marca.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Entuziazem, tveganje, pogovor
Sofia je povedala papežu: »Včasih za nas mlade ni enostavno najti
odraslih oseb, ki bi nam bile oporne točke, kar pa zelo potrebujemo,« je
dejala. Papež ji je odgovoril, da bo »najpomembnejšo oporno točko«
našla sama v sebi, v svoji vesti. Pomemben je tudi način, kako izraža
svojo osebnost, kar se vidi predvsem v »mladostniškem entuziazmu«.
Entuziazem po papeževih besedah pomeni »imeti upanje, tvegati, znati
tvegati v življenju«. Čeprav se zmotimo, a to je ravno tveganje, proporcionalno tveganje. Papež je ponovno spregovoril o »mladih na kavču«, ki
so pasivni in gledajo, kako gre mimo njih zgodovina: »Zgodovina mora
vendar gledati tebe, kako greš mimo!« Po papeževem prepričanju je
prav tako pomemben dialog. Pogovarjati se s kaplani, z duhovniki, s
starši, z brati in s sestrami, s prijatelji, »kajti življenje je stalen dialog«.
Čut za skupnost je namreč pomemben, saj se v pogovoru z drugimi tudi
lažje odločimo v težkih trenutkih. Papež je zatrdil, da je zelo pomemben
tudi pogovor v družini. A ne samo pogovor s starši, ampak tudi pogovor
s starimi starši, ki imajo življenjsko modrost.
Giovanni pa je svetega očeta prosil za nasvet, kako naj se spoprime z
negotovostmi, ki so pred njim, in kako naj razume, kaj so sanje Boga
zanj.
»Prva stvar, ki ti jo priporočam, da bi naredil to, kar Bog hoče od tebe, je
moliti, moliti,« mu je svetoval papež Frančišek. A ne kakor papagaji,
temveč moliti s srcem, moliti pred Gospodom in se z njim pogovarjati.
»Molitev, ki prihaja iz srca, resnična molitev, je pomembna v tem trenutku, preden se odločate. Vam mladim Bog izroča odločilno nalogo pri
spoprijemanju z izzivi tega našega časa. Vi pripravljate prihodnost.«
Materialni izzivi so po papeževih besedah nedvomno pomembni, a
opozoril je, da poklic ne sme biti namenjen polnjenju žepov z denarjem.
Kar je pomembno, je »bolje služiti drugim«: »Ne pozabite, da mora vaše
delo v prihodnosti služiti družbi.« Poleg molitve je za razumevanje Božje
volje pomembna tudi gorečnost, strast. »Mladi morajo biti nemirni, ne 'na
kavču', ampak biti na poti, vedno iskati nekaj več, s spominom pri koreninah, a obenem gledati proti obzorju in to z gorečnostjo.«

