15. nedelja med letom
Kamil de Lellis, duhovnik
14. 07. 2019
Ponedeljek 15. 07. 2019
Bonaventura, škof
Torek 16. 07. 2019
Karmelska Mati Božja
Sreda 17. 07. 2019
Aleš, spokornik
Četrtek 18. 07. 2019
Elij iz Koštabone, mučenec
Petek 19. 07. 2019
Arsenij Veliki, puščavnik
Sobota 20. 07. 2019
Marjeta Antiohijska, mučenka
16. nedelja med letom
Krištofova nedelja
21. 07. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Antona Leskovarja (obl.)
Ob 19.00 za +Jožico Štribl (8. dan)

Ob 19.00 za + Marijo in Antona Leskovarja
Ob 19.00 za + Hildo Pšeničnik in Janeza
Ob 19.00 za + Alojzijo Zorko (1799)
Ob 7.00 za +Marijo Zorko (1889)
Ob 7.00 za + Antona Pliberška (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Sklep oratorija in blagoslov avtomobilov
Ob 10.00 za vse + iz družine Rebernak

1. Pred nami najlepši teden v župniji, enotedenski oratorij, na katerega se je
prijavilo 135 otrok in 35 animatorjev (=170). Ker so nadvse veseli toplega
obroka, jim bomo tudi letos pripravili malico in kosilo. Hvala vsem, ki ste
darovali za kuhinjo, še posebej družini Jožeta Leskovarja za 27 piščancev, pa tudi vsem ostalim za raznovrstne darove. Vsak dar nam
pride zelo prav: naj bo iz vrta, hleva
ali iz denarnice (sladoledu se otroci
zelo težko odpovejo).  Hvala!
Na podlagi dramske igre o Petru
Klepcu bodo letos podrobneje
spoznavali in obravnavali vrednote,
po katerih se Peter Klepec ravna:
odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen, ponižnost, delo in pomoč bližnjemu. Animatorjem želimo veliko potrpljenja in veselja pri odgovornem
poslanstvu.
Himna oratorija 2019: IMAŠ MOČ
Klepec bil je fant šibak,
ovce pasel dan je vsak.
Bog pove mu tisto noč:
»Peter, dana ti je moč!«

Imaš moč, dano od Boga,
moč, ki premaga vsakega,
moč, ki pomaga ti,
da z njo rešiš vse ljudi.

Dobrega srca je bil,
hitro vsem je odpustil.
Tudi kralju ni odrekel
ter je k njemu urno
stekel.

Kralj obljube držal ni,
Klepca to ne preslepi.
Revnim svoj denar poda,
Zakon novo moč mu da.

2. Prihodnjo, to je na Krištofovo nedeljo, ko bomo imeli sklep oratorija, bomo
po maši blagoslovili tudi prevozna sredstva. Ob tej priložnosti boste lahko
darovali za misijonska vozila. Hvala že v naprej!
3. V preteklem tednu smo po zaslugi pridnih moških rok, pripravili drva za
kuhinjo kar za več let. Iskren boglonaj: Jožetu in Jožiju Pučniku, Branku

Brumecu, Alojzu Pučniku, Alojzu Hojniku, Srečku Klančniku, Silvu Pišoteku, Milanu Trdinu, Alojzu Lubeju, Damijanu Tomažiču, Simonu Korošcu,
Klavdiji Korošec, Martinu in Alojzu Juhartu; hvala pa tudi za cepilec: Marčiju Mlakarju in družini Slavka Pučnika!
Hvala tudi za košnjo trave (Martinu Juhartu in Simonu Korošcu), za raznovrstna vodovodna popravila (Maksu Leskovarju), za čiščenje in krašenje Cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. Prostovoljno gasilsko društvo
Kebelj in Krajevna skupnost
Kebelj vabita na prireditev ob
farnem in krajevnem prazniku na
Kebelj, v nedeljo 21.7.2019: ob
13.30 procesija in sveta maša; ob
15.00 uri kulturni program in ob
16.00 uri gasilska veselica z
bogatim srečelovom. Vabljeni!
5. Naš ministrant Nik Škorjanc (iz 8.
razreda OŠ Oplotnica) je napisal
in ilustriral že drugo knjigo, ki nosi
naslov: FLAMINGO FILIP SE
VRAČA. S knjigo je osvojil drugo
mesto na mednarodnem tekmovanju za najboljšo knjigo. Niku iskreno čestitamo in želimo novih uspehov!
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

15. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.07.2019
16. nedelja med letom
Družinska nedelja
21.07.2019
17. nedelja med letom
Družinska nedelja
28.07.2019

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

10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
OTROCI
10.00
1. berilo:
2. berilo: Simona Borovnik

Kolektivni dopust v nebeškem kraljestvu
V nebeškem kraljestvu so se že kar nekaj časa pogovarjali o
tem, da bi res bil zadnji čas, da si končno enkrat privoščijo kolektivni
dopust.
Na oddelku svetega Krištofa so bili nemudoma vsi za to, da
dopust izkoristijo za daljše potovanje z avtomobilom. Sicer so predvideli
kakšen konflikt v času daljše vožnje, ampak so se zanašali na to, da
bodo ob vsakem postanku imeli možnost prevetriti glave.
Mojzes in njegovi so dorekli, da vsekakor želijo daljše čezmorsko
potovanje. Niti se niso veliko obremenjevali s končno destinacijo. Veliko
so si obetali od poti same.
Angeli varuhi so soglasno sklenili, da želijo nekaj adrenalinskega.
Najbolj so se nagibali k soteskanju.
Na oddelku svete Cecilije so že načrtovali poletno turnejo ogledov vseh najboljših glasbenih festivalov.
Sveti Blaž in njegovi uradniki so že rezervirali daljši odmor v klimatskem letovišču in baje so se nekaj dogovarjali, da bi počitnikovali
skupaj z oddelkom svetega Jerneja. Vse skupaj je delovalo dokaj obetavno, dokler niso prišli do terminskega plana. Sveti Peter je namreč
želel, da se uskladijo in da ljudem na Zemlji počasi namigne, da bodo
nekaj časa »sami«. Na skupnem plenumu se je pojavilo vprašanje: Kdaj
zapremo vse urade in začnemo s kolektivnim dopustom?
S Krištofovega oddelka je prišla jasna pobuda, da v glavni sezoni
že ne (saj vsi vemo za prometne kolapse. Konec junija tudi ne bo šlo,
ker potujejo Prijatelji Radia Ognjišče z več avtobusi na morje – delamo,
brez nadaljnjega. Morda konec avgusta? Ta datum nikakor ni ustrezal
angelom varuhom, ker je takrat veliko oratorijev! Predlagali so kakšen
vikend v septembru. Toda čezmorsko potovanje v enem vikendu?
Mojzes in njegovi se res niso mogli strinjati.
Na veliko srečo človeštva so vsi, ki so že prestopili prag večnosti,
odložili človeška bremena, kot so sebičnost, jeza, nevoščljivost, zavist in
podobna »prtljaga«, ki jo tu-zemski, še kar vlačimo s seboj. Ko so
pogledali dol, v »solz dolino«, so sklenili, da preklicujejo idejo o nebeškem kolektivnem dopustu – v blagor vseh nas, ki smo utrujeni od
tempa, ki imamo že vsega polno kapo in bi res potrebovali malo
odklopa, dati na »off« …
Odpovedujejo se zato, da bomo MI imeli možnost v dneh oddiha v
(fizičnem in duševnem) miru razmišljati tudi o »rezervaciji, nakupu
karte, vrsti prevoza in aranžmaju« tistega, kar nas čaka pri Očetu.
Angelca Mlakar
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
SONČNI TEDEN ORATORIJA
15. NEDELJA MED LETOM

»In kdo je moj bližnji?« (Lk 10,29)
14. 07. 2019 – 21. 07. 2019

Papež Frančišek: Razširimo srce. Milost je zastonj!
Odnos z Bogom je odnos zastonjskosti. Milosti ne moremo
kupiti z devetdnevnico. Raje razširimo srce, da bomo deležni
milosti, ki so vedno zastonj. Kar smo prejeli gratis, dajmo gratis.
Krščansko življenje je življenje zastonjskosti. Jezus pravi: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« Zveličanja ne moremo kupiti, ampak nam
je dano zastonj. Bog nas rešuje zastonj, ne zaračunava nam. In kakor je
Bog storil z nami, tako moramo tudi mi delati z drugimi. Ravno v tem je
zastonjskost Boga. In to je ena najlepših stvari, je pripomnil papež: »Vedeti, da je Gospod poln darov, ki nam jih lahko da. A prosi za samo eno
stvar: da se naše srce odpre. Ko mi pravimo 'Oče naš' in molimo, odpremo srce, da bi vanj prišla ta zastonjskost. Ni odnosa z Bogom izven zastonjskosti. Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost,
pravimo: 'Sedaj se bom postil, delal bom pokoro, molil bom devetdnevnico …' Kar je prav, a bodite pozorni: s tem ne 'plačamo' za milost, da bi
'kupili' milost; to je namenjeno razširitvi tvojega srca,
da bi vanj prišla milost. Milost je zastonj.«
Vsi Božji darovi so zastonj. Problem je v srcu, ki se
pomanjša, se zapre in ni sposobno prejeti zastonjske
ljubezni.
»V svojem duhovnem življenju imamo vedno to nevarnost, da zdrsnemo na raven plačevanja. Vedno,
tudi ko govorimo z Gospodom, kakor da bi mu hoteli dati neko podkupnino. A stvari ne potekajo na ta način, ne po tej poti. 'Gospod, če ti storiš to,
ti bom jaz dal to.' Če naredim to obljubo, mi to razširi srce, da lahko
prejmem tisto, kar je že zastonj za nas. Takšen odnos zastonjskosti z
Bogom je to, kar nam bo pomagalo, da ga bomo imeli tudi z drugimi tako
pri krščanskem pričevanju kot krščanskem služenju v pastoralnem življenju pastirjev Božjega ljudstva. Spotoma. Služite in dajte gratis to, kar ste
gratis prejeli. Naše življenje svetosti naj bo razširitev srca, da bodo Božja
zastonjskost, Božje milosti, ki že so tam, ki so zastonj in nam jih On želi
podariti, lahko prišle v naše srce. Tako bodi.«

