17. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28. 07. 2019
Ponedeljek 29. 07. 2019
Marta, Lazarjeva sestra
Torek 30. 07. 2019
Peter Krizolog, škof
Sreda 31. 07. 2019
Ignacij Lojolski, duhovnik
Četrtek 01. 08. 2019
Alfonz M. Ligvorij, duhovnik
Petek 02. 08. 2019
porcijunkula – prvi petek
Sobota 03. 08. 2019
Konrad, red. – prva sobota
17. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04. 08. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Leopolda Juga (obl.)
Ob 7.00 za + Petra Voračka (obl.) in vse + iz rodbine
Voraček
Ob 19.00 za +Emila Ribiča (obl.), starše Orož in
Cvetko Janžur

Ob 19.00 za + Jožefa Gošnjaka (1985)
Ob 18.15 ministrantski sestanek (Piran?)
Ob 19.00 za + Jožico Štribl (2012)
Obisk bolnikov
Ob 19.00 za + Franca Flisa (1998)
Ob 7.00 za + Marijo in Antona Juharta (Kreps)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + starše Rudolf (iz Prelog)
Krst Ivane Cugmas

1. Preteklo nedeljo smo sklenili teden oratorija na Prihovi. Ostalo je veliko
raznovrstnih oblek otrok in animatorjev. Vem, da jih otroci ne pogrešajo,
pa vendar je prav, da jih odnesete domov. Vzemite jih v učilnici.
2. Petega avgusta gredo ministranti in animatorji na počitnice v Piran na
morje. Priporočamo se za kakšen dar ali darove za kuhinjo (do petka).
Vseh skupaj nas bo okrog 40. Upamo in molimo za lepo vreme.
3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež Frančišek: temelj naše družbe in Cerkve je družina.
Glavni namen poroke mora biti v tem, da si ustvarim družino in da bi
naredili svet bolj družinski. Žal je danes individualizem prizadel tudi družino. Mnoge družine so zaprte vase, mnoge živijo povsem zase, odtrgane
od družbene, pa tudi cerkvene mreže. Zato je potrebno na novo odkriti
pomen skupnosti. Že papež Benedikt XVI. je zapisal, da je tudi v Cerkev
zašel virus individualizma. Gre za virus, ki se širi na vsa področja človekovega življenja in ustvarjanja. Potrebno bo večje prizadevanje za dialog,
v družini kot tudi v družbi in Cerkvi. Poznamo samo en kraj, kjer se ne
pogovarjamo in debatiramo: to so pokopališča ali pa v absolutnih diktaturah, medtem ko je v vsaki družini in vsaki družbi, kjer spoštujejo drug
drugega, dialog neobhodno potreben.
Družina predstavlja najboljši »socialni kapital«. Druge inštitucije je ne
morejo nadomestiti. Potrebna je pomoči in okrepitve, saj bomo v nasprotnem primeru izgubili resnični smisel uslug, ki jih nudi družba kot celota
(sveta maša v parku Los Samanes, Guayaquil, 6. julij 2015).

BOG NAS VIDI IN NAS SPRAŠUJE:
Dal sem vam roke, da bi drug drugega objeli. Od kod
so prišle pesti?
Dal sem vam noge,da bi šli drug k drugemu. Zakaj se
torej ne zganete?
Dal sem vam oči, da bi se drug drugemu nasmehnili.
Zakaj se tako mrko držite?
Dal sem vam ušesa, da bi drug drugega slišali. Zakaj delate toliko hrupa?
Dal sem vam govorico, da bi si kaj lepega povedali. Zakaj tako neprijazno
molčite?
Dal sem vam srce, da bi bili drug drugemu blizu. Zakaj ste se tako oddaljili
drug drugemu?
Dal sem vam svojo ljubezen, da bi mogli sproščeno živeti. Zakaj ste postali tako malodušni?
Dal sem vam svobodo, da bi mogli biti srečni. Zakaj ste se obdali z zidovi?
Dal sem, da je Jezus postal človek, da bi vedeli, kaj
je človečnost. Zakaj ste
ga pribili na križ?
Rupert W. Federsel
Pustolovščina animatorjev
na oratoriju 2019
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

17. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.07.2019
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.08.2019
18. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.08.2019

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

10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Petra Jug
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik

SVETNICA TEDNA – Marta, Lazarjeva sestra
Med redkimi iskrenimi in požrtvovalnimi prijatelji, ki so bili Jezusu zvesti ves
čas njegovega zemeljskega življenja, je bila tudi družina Marte iz Betanije.
Jezus je bil pri njej in njeni sestri Mariji ter bratu Lazarju vedno dobrodošel.
Njihova hiša je bila kotiček, kamor se je vedno lahko zatekel, da si odpočije in
naužije pristne, nenarejene domačnosti in gostoljubja. Marta, glava družine,
gospodinja, mu je vselej z veseljem in največjo pozornostjo postregla in mu
tako po svoje izkazala svojo vdanost in ljubezen. Jezus to ceni, zato njegovega stavka »Marija si je izvolila najboljši del« ne gre razumeti kot kritiko
Martine gospodinjske vneme in skrbi. Jezus dobro ve, da se tudi za Martino
»zunanjostjo« skriva iskren namen služiti Gospodu. Želi jo le opozoriti, da je
treba gostu (Bogu) ne samo postreči, pač pa mu tudi prisluhniti. Marta si je te
besede dobro zapomnila, saj nas ob Lazarjevi smrti preseneti s svojo globoko
vero v Jezusa, Božjega Sina, in vstajenje od mrtvih. Nič ne vemo o tem, kako
se je Martino življenje, življenje njenega brata in sestre končalo. Vse, kar
povedo evangelisti, je, da so veliki duhovniki hkrati z Jezusom sklenili umoriti
tudi Lazarja. Legendarno izročilo pravi, da so vse tri nagnali v razmajan čoln
brez vesel in jader ter jih pognali na valovito in vetrovno odprto morje. Božja
roka pa je čoln vodila skozi vse nevarnosti ter jih pripeljala do pristaniškega
mesta Marseille na francoski obali. Tu je Lazar oznanjal Kristusa in postal
škof. Marta pa je s svojo deklo Marcelo zbirala ob sebi neomožena dekleta in
živela z njimi v samoti v pobožnosti in deviški čistosti. Ime Marta izhaja iz
aramejskega imena, ki pomeni »gospa, gospodinja«.Rodila se je v času
okrog Jezusovega rojstva,umrla pa okoli leta
80. Družina: Bila naj bi najstarejša hči premožnih staršev; imela je še sestro Marijo in brata Lazarja. Zavetnica gostoljubnosti, gospodinj,
kuharic, služkinj, delavk, peric, hišnih poslov,
gostilničarjev, hotelirjev, kiparjev, slikarjev, proti
krvotoku, umirajočih. Upodobitve: Upodabljajo
jo kot preprosto ženo, največkrat s plaščem in
ruto na glavi. Pri sebi ima različne atribute:
kuhalnico, posodico z mazilom oz. blagoslovljeno vodo, šop ključev. Včasih je ob njej zmaj,
redke pa so upodobitve, ko drži v rokah rožni
venec in knjigo. Legenda: Pred smrtjo se ji prikaže Kristus in ji reče: »Pridi, preljubezniva moja! Ti si me na zemlji sprejemala v svojo hišo, jaz pa bom tebe sedaj sprejel v svoje večno bivališče.«
Goduje 29. julija. Gospod Bog, v sveti Marti občudujemo tvojo dobroto.
Ugajala ti je njena postrežljivost, sprejmi tudi našo dobro voljo v tvoji
službi. (prošnja nad darovi)
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
17. NEDELJA MED LETOM
»Gospod, nauči nas moliti« (Lk 11,1)
28. 07. 2019 – 04. 08. 2019

Jezus pravi: Kadar mólite, recite:
 Oče naš – pomeni, da je Bog naš Oče. Beseda »naš« razodeva novo
razmerje do Boga, ki je medsebojna pripadnost, obenem pa pomeni, da
ne molimo kot posamezniki, ampak kot skupnost, občestvo.
 ki si v nebesih - ne pomeni kraja ali prostora, temveč način bivanja; ne
pomeni oddaljenosti Boga, temveč njegovo veličastvo. Njegova bivališča
(nebesa) so naša srca (sv. Avguštin)
 sedem prošenj: prve tri se nanašajo na Boga, druge štiri pa se nanašajo na naše potrebe in na naše konkretno življenje.
 posvečeno bodi tvoje ime - pomeni, priznavati ga kot svetega
in ga zato sveto izgovarjati in ne preklinjati.
 Pridi tvoje kraljestvo. Božje kraljestvo pomeni Kristusa, saj
pravi Jezus: Božje kraljestvo je že med vami! On je Očetovo kraljestvo.
 Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Z besedami »kakor v nebesih, tako na zemlji« prosimo Očeta, naj našo voljo
zedini z voljo svojega Sina.
 Daj nam danes naš vsakdanji kruh - vzklik »daj nam« razodeva zaupanje otrok, ki vse pričakujejo od Očeta. Oče nam daje življenje,
zato ga prosimo tudi potrebne hrane za življenje. In ker »človek ne živi
samo od kruha, ampak od vsega, kar pride iz Božjih ust« (Mt 4,4) se ta
prošnja tiče tudi lakote po Božji besedi, lakote po Kristusovem telesu, ki
ga prejemamo v evharistiji.
 odpústi nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom: pogoj za odpuščanje je, da sami prej odpustimo drugim, namreč
Božje usmiljenje ne more prodreti v naše srce, dokler nismo odpustili
tistim, ki so nas razžalili.
 ne vpelji nas v skušnjavo – gre za prošnjo za stanovitnost do
konca; naj nas ne pusti samih v skušnjavi, in naj nam ne pusti stopiti na
pot, ki vodi v greh.
 temveč reši nas hudega. Tu sicer mislimo na vse slabo, kar
nas lahko doleti, je pa tukaj mišljen predvsem hudobni duh – Satan,
angel, ki se je uprl Bogu.
 Amen pomeni, da se naj vse to, za kar smo prosili, dejansko zgodi.

