6. VELIKONOČNA NEDELJA

DAN FARANOV
Nedelja žena in mater
26. 05. 2019
Ponedeljek 27. 05. 2018
Alojzij Grozde - prošnji dan
Torek 28. 05. 2019
German Pariški – prošnji dan
Sreda 29. 05. 2019
Maksim Emonski – prošnji dan
Četrtek 30. 05. 2019
Gospodov vnebohod
Petek 31. 05. 2019
Obiskanje Device Marije
Sobota 01. 06. 2019
Roman, škof
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja mož in fantov
02. 06. 2019

Ob 7.00 uri za + Jožeta Strnada, starše Štabej
in Strnad
Ob 10.00 za + Stanislava Flisa (obl.)iz Dobriške vasi

Ob 19.00 za + Jožefo (obl.), Albina, Metoda
in Marijo Pučnik
Ob 19.00 za + Franca Flisa (8. dan – 1996)
Ob 7.00 za + Terezijo Zorko (1436)
Ob 19.00 za +Marijo (obl.) in Jožefa Kotnika
SKLEP ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
Ob 19.00 + Angelo Rorič (obl.) in sorodnike
Ob 7.00 za + Alojzijo Brdnik in sorodnike
Ob 15.00 za srečen zakon Valentine Sukič in
Roka Ravljena
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Rozo Županek (obl.)

1. Danes je za našo župnijo poseben dan, ko se spominjamo priključitve
naše cerkve v duhovno verigo povezanih Marijinih cerkva z najpomembnejšo Marijino cerkvijo Santa Maria Maggiore oz. sv. Marija Velika
(Snežna) v Rimu. Ob tem pa je danes dan faranov, dan ko bi naj bili
posebej povezani med seboj, dan ko smo poklicani, da poglobimo naše
medsebojne odnose. Danes pa imamo še eno možnost in sicer, da pokažemo gostom, da smo zares živa in dejavna Cerkev, predvsem pa gostoljubna. Z nami so namreč mladi iz Manile oz. Filipinov, polni mladostne

Los cantantes
de Manila

razpoložljivosti, veselja in razigranosti. Kako lepo je opazovati mlade, ki
so navdušeni kristjani, ki prepevajo z dušo in oznanjajo s pesmijo in z

življenjem. Bodimo jih veseli in jim pokažimo, da smo jih veseli. Naj ponesejo domov lepo izkušnjo gostoljubnosti Prihovčanov.
Dear guests!
We are most honored that you are here with us today. For us, you are a
testimony of how to be a young and happy Christian. Your music reveals
your faith and affiliation with the Church. We wish you pleasant stay and
please, feel at home among us. Thank you!
Po maši ste vsi vabljeni v dvorano Župnijskega doma Marijinega varstva
na kosilo in na skupno druženje. Predstavile se nam bodo veroučne skupine, mladi, solisti, instrumentalisti, pa tudi naši gostje iz Manile (32 mladih pevcev in pevk).
2. V četrtek bo praznik Gospodovega vnebohoda. Kot po navadi bosta
maši zjutraj in zvečer; v petek pa bomo sklenili šmarnično pobožnost.
3. Iskrena hvala Petru Pučniku, Simonu Korošcu, Slavku Juhartu, Srečku
Polanec in Damijanu Tomažiču za ureditev vrta; hvala Petru Tonkoviču za
popravilo klopi in miz; Hvala Klavdiji in Simonu Korošcu za nabavo novih
klopi.
4. Iskren boglonaj kuharicam, ki so nam pripravile kosilo: Renati Leskovar,
Francki Trstenjak in Mirjani Magič. Hvala družini Leskovar iz Dobrove za
hladilnico, kjer je golaž prenočil na varnem. Vsem iskren boglonaj!
5. Iskrena hvala za darove za rože: Bernardi Muc ter faranom Dobriške
vasi; Žanu in Nini Pučnik ter faranom Pobreža; Tonetu Leskovarju ter
faranom Novega Tepanja; Janku Juhartu in faranom zgornjega dela Spodnjega Grušovja; Milanu Brglezu in faranom spodnjega dela Spodnjega
Grušovja; Alojzu Pučniku in faranom Dobrove; Mariji Polegek in faranom
Prelog; Viktorju Vivodu ter Slavku Juhartu in faranom Vrhol. Iskren boglonaj! Hvala vsem, ki ste prinesli pecivo za današnje slavje, hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto.
6. 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, za enkrat vas je prijavljenih le 18. Hvala za razumevanje!
7. Danes je dan volitev poslancev v Evropski parlament. Ne pozabite
opraviti te pomembne in svete dolžnosti. Dati »cesarju kar je cesarjevega
in Bogu kar je Božjega« je naša sveta dolžnost! iti na volitve za kristjana
ni izbira, ampak dolžnost. Zato ne pozabite!
8. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin
Rok Ravljen, rkt., samski, dipl. inž. elektrotehnik, iz župnije Šoštanj in nevesta: Valentina Sukič, rkt., samska, dipl. ekonomistka iz
župnije Grad. Iskrene čestitke!

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

6. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
26.05.2019
7. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
02.06.2019
Binkoštna nedelja
Dekliška nedelja
09.06.2019

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

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

Praznik tedna – Gospodov vnebohod, praznik
Ta dogodek nas spominja, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko
delovanje in po 40 dneh odšel v nebo. Praznik želi poudariti pomen Kristusove
bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel
v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965),
je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji
besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem
imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost. Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz
katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po Kristusovem naročilu od zadnje
večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja besede posvetitve kruha in vina v
Kristusovo telo in kri. Praznik Gospodovega vnebohoda je lepa priložnost, da
premišljujemo o nebesih, kjer Jezus posreduje za nas, kot je pred dvema letoma pri eni od splošnih avdienc dejal papež Frančišek. „Imamo tega zagovornika. Ne bojmo se iti k Njemu, ga prositi odpuščanja, usmiljenja, on nam vedno
odpušča, nas vedno zagovarja, ne pozabite tega.“ Poudaril je še pomen veselja, ki spremlja Jezusov vnebohod. To se na videz zdi presenetljivo. Ko se namreč mi ločimo od naših bližnjih, smo žalostni. Jezus pa učencem obljubi, da bo
vedno z njimi. Z nami je v našem družinskem življenju, v problemih in težavah,
v veselju in upanju, da bi svet skupaj prinesli Bogu, je pojasnil papež. Jezus
ostaja navzoč na zemlji na več načinov; med drugim pri molitvi v skupnosti in v
zakramentih.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL.
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6. VELIKONOČNA NEDELJA
DAN FARANOV

Svoj mir vam dajem, …!
26. 05. 2019 – 02. 06. 2019

Papež Frančišek: O „kulturi otroka“ in posvojitvi
»Kultura otroka« je po papeževih besedah kultura presenečenosti, ko
vidimo rasti otroke, kako se čudijo nad življenjem, kako vstopajo v stik s
svetom. In tega se moramo naučiti tudi mi. Na to pot, ki smo jo kot otroci
vsi prehodili, se moramo ponovno podati. Spomnil je na Jezusove besede
»Pustite, da otroci pridejo k meni …«. A Jezus ne pravi samo, da kdor
sprejme otroka, sprejme njega, ampak gre onkraj. Pravi, da »če ne postanete kakor otroci, ne boste vstopili v nebeško kraljestvo«. In tega nas
mora naučiti »kultura otroka«: »Na nek način se moramo vrniti k preprostosti otroka in predvsem k zmožnosti biti presenečeni. Naš Bog je
Bog presenečenj. In mi se tega moramo naučiti.«
Papež je želel izpostaviti še pojav t. i. »prelomljenih medalj«. Mati, ki je v
bolnišnici zapustila svojega otroka, je z njim pustila tudi eno polovico
prelomljene medalje, drugo pa obdržala zase. Upala je, da bo po tej drugi
polovici medalje morda enkrat prepoznala svojega otroka. »Danes je na
svetu veliko otrok, ki imajo polovico medalje. In so sami,« je dejal
Frančišek in navedel žrtve vojn in
migracij, otroke brez spremstva,
žrtve lakote. To so »otroci s polovico medalje«. Drugo polovico pa
ima Mati Cerkev. »Mi imamo drugo
polovico,« je izpostavil. Treba je
premisliti in razumeti, da smo mi
odgovorni za drugo polovico.
Zgraditi moramo še eno »hišo
nedolžnih otrok«, s čimer je sveti
oče mislil na posvojitev otrok. »Pogosto imamo ljudi, ki želijo posvojiti
otroke, a naletijo na ogromno birokracije,« je zatrdil in zbrane zaprosil, naj
mu pomagajo »sejati zavest, da imamo mi drugo polovico medalje nekega
otroka«. Mnogo družin brez otrok bi zagotovo želelo otroka posvojiti.
»Ustvariti kulturo posvojitve zapuščenih otrok, ki so sami, ki so žrtve vojn,
in mnogih drugih,« je še dejal papež.

