4. VELIKONOČNA NEDELJA
Dekliška nedelja
Pankracij, mučenec
12. 05. 2019
Ponedeljek 13. 05. 2018
Fatimska Mati Božja; Servacij
Torek 14. 05. 2019
Bonifacij, mučenec
Sreda 15. 05. 2019
Zofija (Sonja), mučenka
Četrtek 16. 05. 2019
Janez Nepomuk, mučenec
Petek 17. 05. 2019
Jošt, puščavnik
Sobota 18. 05. 2019
Janez I., papež
5. VELIKONOČNA NEDELJA

Ob 7.00 uri maša za žive in +farane
Pri Sv. Joštu
Ob 10.00 za +starše Goričan-Turk

Ob 7.00 + Angelo Lipuš (obl.), Alojza in Slavka
Ob 19.00 za + Anico Pučnik ter starše Pučnik-Jug
Ob 19.00 za + Danijela Kožuha (obl.)
Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman - 1840)
Ob 18.15 spoved prvoobhajancev
Ob 19.00 za + Brglezove (iz Prelog); ŽPS
Ob 7.00 za + Maksimilijana (obl.), Alojzijo, Franca in Zdenka Breznika

PRVO SVETO OBHAJILO Ob 7.00 uri maša za žive in +farane
Družinska nedelja
Ob 10.00 za + Marijo Juhart (Krepsova)
19. 05. 2019

1. Včeraj smo imeli pri Sv. Joštu koncert Otroškega pevskega zbora
Prihova in Mladinskega pevskega zbora župnije Slovenske Konjice. Iskrena hvala nastopajočim, Klavdiji Ozimič in Primožu Lažeti za vso organizacijo in skrb, Slavku Ugeršku za pogostitev in urejenost cerkve sv. Jošta.
2. Prihodnji petek bo spoved prvoobhajancev ob 18.15 in nato sveta maša,
med katero bo priložnost za spoved staršev in vseh ostalih (med mašo
okrog 19.10 pride dekan g. Peter Leskovar iz Zreč). Starše prvoobhajancev lepo prosim, da se udeležite bogoslužja prve spovedi prvoobhajancev, kot tudi maše, ki bo sledila.
3. Prihodnjo nedeljo bodo pristopili k prvemu svetemu obhajilu štirje otroci:
Nika, Miša, Tai in Mihael. Veselimo se tega pomembnega dogodka v
njihovem življenju. Naj bo to ne le njihov, ampak praznik vse župnije.
4. Iskrena hvala Slavku Juhartu in Simonu Korošcu za delo na vrtu, Alojzu
Lubeju za delo v vinogradu, Francu Roriču za odvodno cev na vrtu; hvala
za čiščenje in krašenje cerkve – tako župnijske kot podružnične, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. V petek po maši (ob 19.50) vabim člane ŽPS na kratko sejo. Ne pozabite!
6. Po starodavni navadi se v mesecu maju na vratih vaših domov oglasijo
člani ŽPS s prošnjo za darove za rože. Gre za zavest, da smo vsi odgovorni kako sta cerkev in njena okolica urejena in okrašena. Že v naprej
iskren boglonaj za vsak vaš dar. Vaša gostoljubnost in odprto srce naj jih
osrečita in razveselita.

7. Župnijsko romanje bo v soboto, 15. junija k Mariji Bistrici na Hrvaškem.
Ob tej priložnosti si bomo ogledali krapinskega pračloveka neandertalca,
ki je živel pred 130 tisoč leti. Cena je 25 €. Lepo prosim, da se čim prej
prijavite, da pravočasno vse rezerviramo. Prosim pa tudi, da se tik pred
dnevom odhoda ne odjavite, če res ni nekaj nujnega, saj je cena izračunana na 50 ljudi. Hvala za razumevanje!
26. maja bodo volitve poslancev v Evropski parlament. Prav je, da
pred tem pomembnim dejanjem molimo drug za drugega, da bomo
pravilno presodili kdo in kakšne vrednote bo zastopal v Evropskem
parlamentu. Ali še želimo ohraniti Evropo krščansko?
Bog naš Oče, Gospod zgodovine,
hvala ti za snovalce združene Evrope, ki so po vojni prepoznali,
da kličeš vse narode k spravi, solidarnosti in miru.
Hvala Ti za vse, ki so se v totalitarnih časih pogumno zavzemali za našo
svobodo in dostojanstvo. Prosimo Te, prebudi v nas duha odgovornosti,
da bomo za Evropski parlament izbrali predstavnike, ki bodo zvesti tvoji
Besedi, spoštovali krščansko izročilo in se zavzemali za vrednote,
ki si nam jih zaupal. Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine,
človekovega življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru.
Sv. Benedikt – prosi za nas.
Sv. Brigita Švedska – prosi za nas.
Sv. Katarina Sienska – prosi za nas.
Sv. Edith Stein – prosi za nas.
Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. Amen.
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

4. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
12.05.2019
5. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
19.05.2019
6. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
26.05.2019

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

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis

Svetnik tedna – sveti Janez Nepomuk, mučenec
Leta 1672 so na znamenitem Karlovem mostu v Pragi postavili kip duhovnika v
koretlju, z biretom na glavi in z vencem peterih zlatih zvezd okoli nje, s križem in
palmo v eni roki, pa s kazalcem druge roke na ustih. Kip je predstavljal češkega
svetnika Janeza Nepomuka, ki je umrl kot mučenec za neodvisnost in svobodo
Kristustove Cerkve. Češki kralj Venčeslav je namreč hotel Cerkev spraviti pod svoj
nadzor in se polastiti njenega imetja. Janez Nepomuk, tedaj
generalni vikar praške nadškofije, je bil na čelu tistih, ki so
se kralju uprli. Kralj ga je dal v ječi mučiti, potem pa ukazal,
naj njegovo truplo vržejo s Karlovega mostu v reko Vltavo.
To se je zgodilo 20. marca 1393. Sv. Janeza Nepomuka
častijo kot zavetnika zoper obrekovanje pa tudi zoper
poplave, zato so njegovi kipi krasili številne mostove po
vsej srednji Evropi in v dobršnem delu zahodne Evrope.
Janez Nepomuk se je rodil med letoma 1340 in 1350 na
zahodnem Češkem v mestu Pomuk, ki se je pozneje preimenovalo v Nepomuk. Viri ga prvič omenjajo leta 1370, ko
je bil že veljaven klerik praške nadškofije. Imel je službo
javnega notarja, kar so dosegli samo redki pravno izobraženi in vsega zaupanja vredni možje. V naslednjih letih je
delal v pisarni nadškofovega generalnega vikarja in pri
cerkvenem sodišču. Mašniško posvečenje je prejel šele
leta 1380; papež ga je imenoval za župnika praške fare sv.
Gala, nadškof Janez Jenštejn pa si ga je izbral za svojega
tajnika in zaupnega sodelavca. Poslal ga je na univerzo v
Padovo, kjer je študij cerkvenega prava končal z doktoratom. Ko se je vrnil v Prago, ga je nadškof Janez Jenštejn imenoval za kanonika in
nato še za generalnega vikarja praške nadškofije. Ta čas se je, kot smo že slišali,
vnel boj zoper kralja Venčeslava, ki bi rad vladal tudi v Cerkvi. Oba Jana (Nepomuk
in Jenštejn) sta se mu odločno postavila po robu. Kralj je hotel razpoloviti praško
nadškofijo, da bi za svojega pristaša Kralika ustanovil novo škofijo v Kladrubih, kjer
je bila bogata benediktinska opatija. Redovnikom te opatije je kralj po smrti opata
Račka v začetku leta 1393 prepovedal voliti novega opata, da bi jo izročil Kraliku.
Jenštejn se je uprl ustanovitvi nepotrebne škofije in se je umaknil iz Prage. Menihi
so si takoj izbrali novega opata in prosili, da ga nadškof potrdi. V njegovem imenu je
generalni vikar Janez Nepomuk 7. marca 1393 novega opata priznal in si s tem
nakopal kraljevo jezo. Kralj je v svojem besu šel tako daleč, da je dal Janeza mučiti
in umoriti, potem pa njegovo telo vreči v reko. Novica o tej nasilni smrti se je razširila po vsej Evropi. Čast oltarja je sv. Janez Nepomuk dosegel leta 1729. Njegovo
češčenje so zelo širili jezuiti in tako je prišlo tudi k nam. Značilno je, piše dr. Niko
Kuret, da godu sv. Janeza Nepomuka ne slavimo na njegov smrtni dan, 20. marca,
temveč 16. maja. V Pragi je bil današnji dan pravi pomladni praznik, ki je nanj prihajalo na stotisoče ljudi. Med drugim so spuščali lučke po Vltavi. Drugod (npr. na
Dunaju) so prirejali posebne Janezove pobožnosti, ki se je pri njih rada shajala
mladina. K nam se ne eno ne drugo ni razširilo.

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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4. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja Dobrega pastirja

Moje ovce poslušajo moj glas!
12. 05. 2019 – 19. 05. 2019

Papež Frančišek: Duh utrujenosti vodi v nezadovoljstvo
Ljudstvo se je naveličalo potovanja. Navdušenje in upanje sta na poti iz
egiptovskega suženjstva počasi bledela, najprej na obrežju morja, zatem
pa v puščavi, tako da so ljudje začeli govoriti proti Mojzesu. »Duh utrujenosti nam jemlje upanje,« je dejal papež.
Utrujenost nam najprej pokaže slabe trenutke, ki jih živimo, pri
tem pa pozabimo dobre stvari, ki smo jih prejeli.
»Ko smo v potrtosti, ne prenesemo potovanja in iščemo
zatočišče pri malikih ali obrekovanju ali drugih stvareh. To je za nas model. Ta duh utrujenosti v nas kristjanih nas vodi v nezadovoljno življenje –
to je duh nezadovoljstva. Nič nam ni všeč, vse gre narobe. Sam Jezus
nas je poučil o tem, ko je govoril o tem duhu nezadovoljstva, da smo
namreč kot otroci, ki se igrajo.«
Nekateri kristjani se predajo občutku polóma, ne da bi se
zavedali, da je to »popolna njiva za hudičevo setev«. Včasih se bojijo
tolažbe, strah jih je upanja, strah jih je Gospodove besede in tako živijo v
objokovanju manjkajočega. »To je življenje mnogih kristjanov,« je dejal
sveti oče. »Živijo, da se pritožujejo, živijo, da kritizirajo, živijo iz opravljanja, živijo nezadovoljni. Tudi mi kristjani imamo raje navezanost na
neuspeh, torej na potrtost. Potrtost pa je od kače iz zemeljskega raja. Gre
za simbol kače, ki je zapeljala Evo, sedaj pa ves čas grize v potrtosti.«
Življenje preživeti v pritoževanju – takšno je življenje tistih, ki imajo raje
neuspeh, ki ne prenesejo upanja, ki ne prenesejo Jezusovega vstajenja.
»Bratje in sestre, zapomnimo si
ta stavek: Ljudstvo se je naveličalo potovanja. Kristjani se naveličajo potovanja. Kristjani se
naveličajo ozdravljenja. Kristjani
ne prenesejo tolažbe. Smo bolj
navezani na nezadovoljstvo, utrujenost, neuspeh. Naj nas Gospod osvobodi od te bolezni.«

