21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
25. 08. 2019
Ponedeljek 26. 08. 2019
Ivana Bichier, red. ustan.
Torek 27. 08. 2019
Monika, mati sv. Avguština
Sreda 28. 08. 2019
Avguštin, škof
Četrtek 29. 08. 2019
Mučeništvo Janeza Krstnika
Petek 30. 08. 2019
Feliks (Srečko), mučenec
Sobota 31. 08. 2019
Nikodem, Jezusov učenec
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01. 09. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za vse + iz družine in rodbine Šprager
Ob 19.00 za + Ivana Retuznika (1632)

Ob 7.00 za + Moniko in Andreja Lubeja
Ob 19.00 za + Alojzijo Zorko (1800)
Ob 19.00 za + Srečka Pučnika, 8. dan
Ob 19.00 za + Anastazijo Kumer (obl.)
Ob 7.00 za + Franca Laha (obl.)
Krst Luka Škulj Perschenonigg
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
SREČANJE OSTARELIH
Ob 10.00 za + Martina Menharda (obl.)

1. Kot že večkrat, tako tudi letos z veseljem pozdravljamo mlade prostovoljke, zdravnice, ki se odpravljajo v oktobru 2019 na humanitarnomedicinsko pomoč v Zambijo, v vasico Nangoma, kjer bodo v misijonski
bolnišnici, ki jo je zgradila Katoliška cerkev leta 1996, kjer dela 30 zdravstvenih delavcev, od tega 3 zdravniki, nudile kvalitetno medicinsko oskrbo
ne-le
prebivalcem
Humanitarna odprava zdravnic 2019 v Zambijo
Nangome, ampak tudi
drugih oddaljenih krajev. Po zdravniško
pomoč se zateka okrog
78.000
prebivalcev.
Mlade zdravnice se že
veselijo dela: Ana Kenk
se veseli dela na infekcijskem oddelku, Zala
Tomaževič operacijske
dvorane, Vesna Vrčko
bo pomagala anesteziologom, Amadeja Založnik se bo ukvarjala z otroci,
Nina Žakelj pa bo čas razdelila med operacijskimi posegi, porodi ter
morebitnimi nevrološkimi primeri. Vseh pet deklet prihaja iz Medicinske
fakultete v Mariboru, ki bodo v času odprave absolventke ali novopečene
mlade zdravnice. Gre za dejanje srca in duše. Zato jim iskreno čestitamo in želimo veliko lepega in dobrega. Prav pa je, da jih tudi podpremo s
svojimi darovi. Pred cerkvijo lahko kupimo raznovrstne simbolne darove in

s tem podpremo to čudovito humanitarno odpravo, katere finančno breme
nosijo zdravnice same. Že v naprej hvala za vašo dobroto! Vaši darovi
bodo po dobroti zdravnic, darovi za bolne in prepotrebne naše pomoči!
2. V ponedeljek po večerni maši prosim katehista in katehistinje k načrtovanju katehetskega dela v novem pastoralnem letu.
3. Prihodnja nedelja bo posvečena naši pozornosti vsem ostarelim in bolnim.
Zato vas prosim, da pripeljete ostarele in bolne k deseti maši, ko jim bomo
podelili zakrament bolniškega maziljenja, se z njimi poveselili in jih pogostili.
4. Kot vsako leto, bo tudi letos drugo nedeljo v septembru, to je na praznik
Marijinega rojstva ali »male maše« (8.9.2019) srečanje zakoncev jubilantov. Lepo prosim, da se čim prej zglasite v župnijski pisarni vsi, ki imate
obletnico 5, 10, 15, 20, 25 itd., da približno vemo, koliko vas bo obnovilo
zakonske obljube in se zahvalilo Bogu za dobrega sozakonca. To naj bo
tudi dan priznanja in zahvale Bogu in sozakoncu. Z nami bo nadškof
msgr. Marjan Turnšek.
5. Hvala Bojanu Kropfu za spravljanje drv iz gozda; hvala za čiščenje in
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno pomoč in dobroto!
Papež Frančišek: Zakon v katerem se ne prepira, je rahlo dolgočasen…  Lahko letijo krožniki, a skrivnost je v tem, da se pobotata,
preden je konec dneva. In za pobotanje ni potreben govor, dovolj je
le kakšna nežnost in mir je sklenjen.
Nedelja, 1. 9. 2019, Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.
Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo je uvedel papež Frančišek. V
posebnem pismu je med drugim zapisal: »Kot kristjani hočemo ponuditi
svoj prispevek pri premagovanju ekološke krize, ki jo preživlja človeštvo.
Kristjani smo poklicani k "ekološki spreobrnitvi, ki omogoči, da vse posledice srečanja z Jezusom privrejo na dan v odnosih s svetom, ki jih obdaja" (Laudato si 217). Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo bo tako
za posameznike kot za skupnosti dragocena priložnost za obnovitev
osebne odgovornosti za stvarstvo, ki nam ga je Bog zaupal.
Zelo resna težava je kakovost vode, ki je na voljo revnim, zaradi česar
vsak dan umre veliko ljudi. Med revnimi so pogostne bolezni povezane z
vodo kot tudi z mikroorganizmi in kemičnimi snovmi. Pomemben dejavnik
trpljenja in smrtnosti med otroki sta griža in kolera, ki ju povzročata
pomanjkljive higienske storitve in oporečne zaloge vode. Posebno v
državah, kjer ni s predpisi urejeno in ni zadostnega nadzora, številna
področja z vodoprepustnimi plastmi ogroža onesnaženje, ki ga povzročajo
rudarske, kmetijske in industrijske dejavnosti. Pri tem ne mislimo samo na
tovarniške odpadke. V jezera, reke in morja se namreč še naprej stekajodetergenti in kemična sredstva, ki jih uporablja prebivalstvo.

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

petek 06. 09. 2019
petek, 13. 09. 2019
petek 20. 09. 2019
petek 27. 09. 2019
petek 04. 10. 2019
petek 11. 10. 2019
petek, 18. 10. 2019

21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
25.08.2019
22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01.09.2019
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.09.2019

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

petek 25. 10. 2019
četrtek 31. 10. 2019
petek, 08. 11. 2019
petek, 15. 11. 2019
petek, 22. 11. 2019
petek, 30. 08. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

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

SVETNIK TEDNA – sv. Feliks (Srečko), mučenec
Bil je škof v mestu Tibiuka v prokonzularni Afriki – v današnjem Tunisu – za
časa rimskega cesarja Dioklecijana, ki je leta 303 izdal
odlok, s katerim je kristjanom odvzel državljanske pravice in častne službe, prepovedal dajati svobodo krščanskim sužnjem, zapovedal sežgati svete knjige kristjanov
in porušiti njihove bogoslužne stavbe. Upravitelj Magnilijan je velel privesti škofa Feliksa in mu rekel. »Daj deščice in pergamente ter knjige, da se sežgo!« Škof Feliks
pa je odgovoril: »Bolje je, da zgorim jaz kakor božja
pisma, ker je prav, Boga bolj poslušati kakor ljudi.« Tudi
prefekt Venuzija na jugu Italije je dal Feliksa privesti predse in mu rekel: »Feliks,
zakaj ne daš Gospodovega pisma? Ga morda imaš?« Feliks je odgovoril: »Imam,
pa ga ne dam!« Prefekt je ukazal: »Usmrtite Feliksa z mečem!« Škof Feliks je na
glas rekel: »Hvala ti, Gospod, da si me milostno rešil!« Starokrščanski spis Kristusovi mučenci poroča, da so ga peljali na morišče tretji dan pred septembrskimi
kalendami, kar je po našem koledarju 30. avgusta, ko se je "celo luna spremenila
v kri". Škof Feliks je povzdignil oči proti nebu in molil: »Bog, zahvalim te! Šestinpetdeset let imam na tem svetu. Čisto sem živel, evangelij ohranil, vero in resnico
oznanjeval. Gospod, Bog nebes in zemlje, Jezus Kristus, svoj tilnik uklonim za
žrtev tebi, ki si na vekomaj. Tvoja je slava in veličastvo na vekov veke. Amen.«
Današnji svetnik je eden od nebeških zavetnikov tistih, ki jim je ime Feliks ali
Srečko, kar ime Feliks po naše pomeni. Zaradi tega lepega pomena je bilo ime
Feliks v starokščanskem času zelo pogosto in v svetniškem koledarju katoliške
Cerkve je okrog devetdeset svetih Feliksov.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
21. NEDELJA MED LETOM
»So zadnji, ki bodo prvi, in so
prvi, ki bodo zadnji« (Lk 13,30)
25. 08. 2019 – 01. 09. 2019

Papež Frančišek: Skupnost postane »nova oblika odnosa med Gospodovimi učenci«. »Ko so jih pogani opazovali so govorili: 'Glejte, kako se
ljubijo med seboj!'. Ljubezen je bila oblika življenja. Ne ljubezen besed, ne
lažna ljubezen, ampak ljubezen del, pomoči drug drugemu, to je konkretna ljubezen – konkretnost ljubezni.«
»Vez s Kristusom vzpostavlja vez med brati, ki se steka in se izraža tudi v
občestvu materialnih dobrin.« Ta ljubeznivost, ta 'biti skupaj', ta ljubezen,
ko znamenje pride do žepov, pride do dajanja denarja drugim, gre proti
lastnemu interesu. »Kot
udje Kristusovega telesa
smo verniki soodgovorni
drug za drugega.« Biti verniki v Jezusa, nas vse naredi
soodgovorne drug za drugega. »Kristjani ne moremo
zgolj reči: 'Ubog človek,
doma ima težave, v družini
je tako in tako. Kristjan mora
resnično pomagati! Pomanjkanje iskrenega razdeljevanja ali pomanjkanje iskrene ljubezni namreč pomeni gojiti hinavščino,
oddaljiti se od resnice, postati egoisti, ugasniti ogenj občestva in se podati
v mraz notranje smrti. Kdor se tako obnaša, pride v Cerkev kakor turist. V
Cerkvi je veliko turistov, ki so vedno v mimohodu, a nikoli ne vstopijo v
Cerkev. To je duhovni turizem, zaradi katerega verjamejo, da so kristjani,
medtem ko so zgolj turisti. Toda mi ne smemo biti turisti v Cerkvi, ampak
bratje drug drugemu. Življenje, ki je postavljeno samo na pridobivanje
profita in izkoriščanje situacij na izgubo drugih, neizogibno povzroča
notranjo smrt. Koliko je oseb, ki pravijo, da so blizu Cerkvi, so prijatelji
duhovnikov, škofov, sicer pa iščejo zgolj svoj interes. Koliko je hinavščine,
ki uničuje Cerkev. Prosimo Gospoda za spreobrnjenje in vedno večjo
odprtost do bližnjega in do Boga.

