16. nedelja med letom
Krištofova nedelja
21. 07. 2019
Ponedeljek 22. 07. 2019
Marija Magdalena, spokornica
Torek 23. 07. 2019
Brigita Švedska, redovnica
Sreda 24. 07. 2019
Krištof, mučenec
Četrtek 25. 07. 2019
Jakob Starejši, apostol
Petek 26. 07. 2019
Joahim in Ana,
starši Device Marije
Sobota 27. 07. 2019
Gorazd, Kliment in drugi
učenci Cirila in Metoda
17. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28. 07. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Sklep oratorija in blagoslov avtomobilov - MIVA
Ob 10.00 za vse + iz družine Rebernak
Ob 7.00 za +Ludvika Zorka (obl.) in Marijo

Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman
1842)
Ob 19.00 za + Ivano Majšler (1906)
Ob 7.00 za + Ano Pliberšek

Turistična agencija Pohorjetours; HELITOURS – Alojz Cugmajster; Plod
d.o.o.; Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica; Avto DS Danilo Sevšek;
Občina Slovenska Bistrica; Mega tekstil; Damjan Tomažič; Pekarna Strnad in drugi dobrotniki. Iskren boglonaj!
3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Slavku Mlakarju za
montiranje novih dveh vitrajev na kornih oknih, Maksu Leskovarju za
vodovodna dela; Srečku Pušniku, Martinu Juhartu, Petru Tonkoviču,
Simonu in Klavdiji Korošec za demontažo in prenos pohištva.
4. Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj in Krajevna skupnost Kebelj vabita
danes, 21.7.2019 na prireditev ob farnem in krajevnem prazniku na
Kebelj: ob 13.30 bo procesija in sveta maša; ob 15.00 uri kulturni program
in ob 16.00 uri gasilska veselica z bogatim srečelovom. Vabljeni!

Ob 7.00 za + Anico Pučnik ter starše
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Leopolda Juga (obl.)

1. Danes je Krištofova nedelja. Zato bo sedaj po maši na parkirišču blagoslov vozil. Ob tej priložnosti vas vabim, da darujete za nakup vozil za misijonarje in misijonarke. Nekateri delujejo v
zelo težkih razmerah in jim je prevozno sredstvo, naj bo to avto, motor ali kolo, nadvse
dragoceno. Že v naprej iskren boglonaj!
2. Danes je tudi sklep oratorija. Naši nadvse
marljivi animatorji in animatorke pod vodstvom Urške Pučnik in Monike Sajko, so se
ves teden razdajali za dobro otrok, ki jih je
bilo letos 150 in 30 animatorjev, to je 180
udeležencev. Animatorji, hvala vam – »zlati
ste«! Otroci so pripravili razstavo in simbolično pogostitev. Zato vas prosim, da se po
blagoslovu avtomobilov vrnete v dvorano in si ogledate razstavo. Osrečite
animatorje in otroke s tem, da si boste ogledali razstavo. Ne razočarajte
jih in pridite na razstavo in simbolično pogostitev!
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi jaz, tako v svojem imenu in v
imenu vseh vas: animatorjem, kuharicama Mirjani Magič in Andreji Krajnc
ter vsem, ki ste nas obdarili z najrazličnejšo hrano in pijačo, sladoledom,
sladkarijami in sadjem ter z vsakršno dobroto in dobrotami. Posebej hvala
sponzorjem, ki jih je bilo letos manj kot prejšnje leto: Občina Oplotnica,

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

16. nedelja med letom
Družinska nedelja
21.07.2019
17. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.07.2019
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.08.2019

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: 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
OTROCI
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Petra Jug

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
SONČNI TEDEN ORATORIJA
16. NEDELJA MED LETOM

ORATORIJ
Prihova 2019

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

»a le eno je potrebno« (Lk 10,42)
21. 07. 2019 – 28. 07. 2019

Krištofova nedelja – zahvala misijonarjev za darove:
Dragi prijatelji misijonov. Prisrčna hvala Vam za prispevek pri
nakupu avtomobilov za potrebe naših misijonov. Brez terenskega vozila bi
bili skoraj vsi težki bolniki zapisani smrti. Kar pomislimo, če bi porodnico iz
Postojne nesli peš v Ljubljano, kjer bi ji opravili carski
rez. Kakšne muke na poti in še smrt otroka zaradi
zakasnitve. Bog Vam vsem obilno poplačaj. Naše
veselje je veliko, ko lahko ljudem ustrežemo.«
Janez Krmelj, misijonar na Madagaskarju
Ponovno želim izraziti svojo hvaležnost za vašo donacijo, ki smo jo prejeli za nakup avta za našo škofijo in
opravljanje mojega poslanstva, ki mi je kot škofu
zaupano. Večkrat se moram podati na pot v glavno
mesto in po drugih škofijah, kjer se škofje zbiramo na
rednih srečanjih. Sam delujem v škofiji Ihosy, kjer je
pred leti deloval tudi sedaj že pokojni, slovenski misijonar Ivan Štanta. Naša škofija po velikosti pokriva
območje celotne Slovenije. Ceste si na nekaterih predelih sploh ne zaslužijo imena ceste in to naš potovalni čas med župnijami in škofijami še
podaljša. Brez ustreznega vozila pa bi verjetno vseh teh potrebnih obiskov ne opravili. Zato naj Vam Bog vsem stoterno povrne in vas ohrani pri
zdravju. Bog vas blagoslovi.
škof Mgr Fulgence Razakarivony, Madagaskar
Dragi moji, draga MIVA Slovenija, z veliko hvaležnostjo v srcu
vam sporočam, da smo dobile »vaš« avto. O, kakšno veselje je bilo to za
nas. Od sedaj naprej smo lahko vsak dan pri sv. maši, kar je bilo prej
zaradi 12 km oddaljene župnije od našega misijona nemogoče. Pa tudi za
vse druge stvari nam zelo dobro služi, obisk tržnice, prevoz ljudi in gradbenega materiala, saj naša hiša še ni dokončana. Še enkrat iz vsega srca
hvala za vašo dobroto – naj vam jo Gospod obilno povrne s srečno vožnjo
in vsem, kar potrebujete. Vseh dobrotnikov se vsakodnevno spominjamo
v molitvi.
misijonarka s. Urša Marinčič iz Ugande

