7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja mož in fantov
02. 06. 2019
Ponedeljek 03. 06. 2019
Hilarij, škof
Torek 04. 06. 2019
Peter Veronski, mučenec
Sreda 05. 06. 2019
Igor, knez
Četrtek 06. 06. 2019
Norbert, škof
Petek 07. 06. 2019
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Sobota 08. 06. 2019
Medard, škof
BINKOŠTNA NEDELJA
SKLEP VEROUČNEGA LETA
Dekliška nedelja
09. 06. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Rozo Županek (obl.)
Ob 19.00 uri za + Ivano Majšler (1905)

Ob 19.00 za + Jožefa Gošnjaka (1984)
Ob 19.00 za + Antona Pišoteka
Ob 18.15 sestanek ministrantov
Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek) 1915
Obisk bolnikov
Ob 19.00 za + Emila Škornika (1966)
Ob 7.00 za + Maksa Sajka in starše
Ob 14.30 za srečen zakon Danke Todorić in
Tomislava Brumeca
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Franca Brumeca (obl.)

1. Prihodnjo nedeljo bomo imeli sklep veroučnega leta. Lepo prosim, da
otroci, ki še niste prinesli spričeval, da jih do srede prinesete, da bodo
lahko katehist in katehistinji vpisali ocene za tekoče leto. Prihodnjo nedeljo se bomo zahvalili Bogu za vsa nova spoznanja in milosti, ki ste jih bili
deležni tako pri verouku kot tudi pri maši in prejemu drugih zakramentov.
Ob tem se bomo zahvalili tudi katehistu in katehistinjam za njihovo požrtvovalno delo. Spričevala se bodo delila le pri maši in ne pri verouku.
2. Zakrament sv. zakona želita prejeti: Tomislav Brumec, rkt. vere, samski,
iz Sp. Grušovja in nevesta, Danka Todorić, pravoslavne vere, samska, iz
Celja. Iskrene čestitke!
3. Iskrena hvala Viliju Podgrajšku za popravilo traktorja, Alojzu Lubeju za
delo v vinogradu, družini Hojnik za ureditev vhoda v dvorano in sanitarne
prostore (tako za delo kot ves material).
4. Iskrena hvala za darove za rože: Alojzu Lubeju in faranom Prihove;
Alfonzu Zajku in faranom Zg. Grušovja; Miri Rubin in faranom Prepuža;
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
5. Župnijsko romanje bo v soboto, 15. junija k Mariji Bistrici na Hrvaškem.
Trenutno vas je prijavljenih samo 22. Lepo prosim, da se čim prej prijavite,
da vidimo, ali se nas bo zbralo za en avtobus ali ne, pa tudi zato, ali naročimo kosilo in druge rezervacije ali ne. Hvala za razumevanje!

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 06. 2019
petek, 14. 06. 2019
petek 21. 06. 2019
petek 28. 06. 2019
petek 5. 07. 2019
petek 12. 07. 2019
petek, 19. 07. 2019

7. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
02.06.2019
Binkoštna nedelja
Dekliška nedelja
09.06.2019
Nedelja Svete Trojice
Družinska nedelja
16.06.2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 07. 2019
petek 02. 08. 2019
petek, 09. 08. 2019
petek, 14. 08. 2019
petek, 24. 08. 2019
petek, 23. 08. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik
10.00
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Lucija Pučnik

Papež Frančišek: Kdaj bo konec sveta?
Nekega dne je menih, medtem ko je hodil z ovcami po hribih, srečal
svetega puščavnika, ki ga je poznal ter ga vprašal: »Povej mi, oče, kdaj
bo konec sveta?« In častitljivi puščavnik je iz srca vzdihnil ter rekel: »Oče,
veš kdaj bo konec sveta? Ko ne bo več stezá od soseda k sosedu! To je,
ko ne bo več krščanske ljubezni in razumevanja med brati, sorodniki,
kristjani in ljudstvi! Ko osebe ne bodo več ljubile, bo resnično konec sveta.
Saj brez ljubezni in brez Boga ne more živeti noben človek na zemlji!«
Gospod želi, da bi rekli »da« načrtu ljubezni
Gospod nam vsem podarja poklicanost, ki je provokacija, da bi mogli odkriti darove in
sposobnosti, ki jih imamo in da bi
jih dali na razpolago za služenje
drugim.
Želi, da bi uporabili svojo
svobodo kot svobodo izbire, da bi
rekli »da« načrtu ljubezni, obličju,
pogledu. Ta svoboda je veliko
večja kot to, da lahko trošimo in
kupujemo stvari. Je poklicanost,
ki nas spravi v gibanje, nam
pomaga porušiti okope in odpreti
poti, ki nas spominjajo, da smo otroci ter bratje in sestre.

Praznik tedna – sveti Medard
Gotovo ste že slišali tisti pregovor, ki pravi: »Kakršno vreme Medarda kane,
takšno štirideset dni ostane.« Sveti Medard, ki danes goduje, z vremenom
nima nič opraviti v pregovor je prišel zato, ker so dolgoletne izkušnje kmečkih ljudi pokazale, da se prve dni junija vreme rado za dalj časa ustali lepo
ali grdo. Če je vreme lepo, se začenjajo pripravljati na košnjo. Življenje tega
svetniškega moža, ki je bil rojen na severu Francije leta 457, sta popisala
latinska pisatelja Venancij Fortunat in sv. Gregor iz Toursa. V svoja zapisa
sta natresla precej ljubkih legend. Ena od teh pripoveduje, kako je nekdo
prišel v njegov vinograd grozdje krast. Veliko si ga je naložil, ko pa je hotel
oditi, ni več našel izhoda. Zjutraj so ga vsega
upehanega našli Medardovi delavci in ga peljali
h gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda pregreha je tatvina in mu ukradeno grozdje podaril. Zaradi te prigode častijo sv. Medarda kot
zavetnika vinogradov. V otroških in fantovskih
letih se je Medard ukvarjal s kmečkimi opravili.
Ko je začel malo globlje razmišljati o svojem
življenju, je sklenil, da postane duhovnik. Po
nekaj letih škofijske šole je prejel mašniško
posvečenje. Tedaj mu je bilo triintrideset let.
Nato je štirideset let goreče deloval kot dušni
pastir. Bil je vnet pridigar, s svojim spokornim
življenjem pa je bil najlepši zgled svetniškega
duhovnika. Vse, kar je imel, je delil revnim,
zato ni čudno da so ljudje po smrti škofa v
mestu Vermandoisu hoteli imeti za naslednik
Medarda, čeprav je bil tedaj star že 73 let. Tudi
kot škof je živel enako kot prej: spokorno, v
ljubezni do Boga in do bližnjega. Obhodil je vse
kraje svoje škofije, da bi osebno spoznal čim več svojih vernikov. Ko je umrl
škof v mestu Toumayju, so verniki želeli biti podrejeni Medardu. Tako je
svetnik upravljal dve škofiji, ki sta se kasneje (v 12. stoletju) za stalno združili. Del nove škofije je bil še poganski in Medard je imel prav trdo delo, da
je malikovalstvo iztrebil in ljudem oznanil evangelij ljubezni. Umrl je okoli
leta 560. Najprej so ga pokopali v mestu Tournai, pozneje pa so njegove
posmrtne ostanke v slovesnem sprevodu prenesli v Soissons. Kralj Sigibert
je dal nad njegovim grobom postaviti veličastno cerkev. Sv. Medarda najpogosteje upodabljajo kot škofa v mašnem plašču in s škofovsko palico, delečega miloščino. Kot svojega zavetnika ga častijo kmetje, zlasti kosci, pa tudi
pivovarji in jetniki. K njemu se zatekajo v prošnjah za dež ali lepo vreme, za
dobro košnjo, za rodovitnost polj in vinogradov.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DEVICE MARIJE.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Ned. sredstev družbenega obveščanja
02. 06. 2019 – 09. 06. 2019

Papež Frančišek: Romunija - lepa dežela
Papež je izrazil veselje, da dvajset let po obisku Janeza Pavla II. prihaja v
to lepo deželo in to v času, ko Romunija prvič po vstopu v Evropsko unijo
predseduje Svetu Evrope.
»V tem času si je Romunija prizadevala pripraviti demokratični načrt preko
pluralizma političnih in družbenih sil ter njihovega vzajemnega dialoga, da
bi se tako doseglo temeljno priznanje verske svobode in bi se država v
celoti umestila v mednarodni scenarij,« je zatrdil papež Frančišek.«
Kot je nadaljeval papež, mora vse imeti eno dušo in eno telo, eno jasno
smer, ki ni naložena s strani zunanjih mnenj ali z razširjenimi središči
moči visokih financ, ampak s strani zavedanja središčnega mesta človeške osebe in njenih neodtujljivih pravic. Poleg materialnih pogojev je
treba razvijati tudi dušo romunskega naroda, kajti narodi imajo dušo.
Vloga krščanskih Cerkva
»Krščanske Cerkve lahko pomagajo najti in ohranjati utripajoče srce, iz
katerega izvira politično in družbeno delovanje, ki se začne pri dostojanstvu osebe in vodi v lojalno in velikodušno prizadevanje za kolektivno
skupno dobro. Istočasno se krščanske Cerkve trudijo postati verodostojni
odsev in mikavno pričevanje Božjega delovanja, s tem ko med seboj
pospešujejo resnično prijateljstvo in sodelovanje.«
Katoliška Cerkev je del nacionalnega duha
Kot je izpostavil papež, želi del tega biti
tudi katoliška Cerkev: »Hoče dati svoj
prispevek k izgradnji družbe, želi biti znamenje harmonije in upanja na enost ter
služiti
človeškemu
dostojanstvu
in
skupnemu dobremu. Katoliška Cerkev ni
tuja, ampak je v polnosti soudeležena v
nacionalnem duhu, kot to kaže sodelovanje njenih vernikov pri oblikovanju usode naroda, ustvarjanju in razvijanju
struktur celostne vzgoje in oblik pomoči, ki so lastne moderni državi. Zato
želi dati svoj prispevek k izgradnji družbe ter civilnega in duhovnega
življenja vaše lepe dežele Romunije.«

