22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01. 09. 2019
Ponedeljek 02. 09. 2019
Antonin, mučenec
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08. 09. 2019
Ponedeljek 09. 09. 2019
Peter Klaver, misionar
Torek 10. 09. 2019
Nikolaj Tolentinski, spokornik
Sreda 11. 09. 2019
Bernard in Bonaventura
Četrtek 12. 09. 2019
Marijino ime
Petek 13. 09. 2019
Janez Zlatousti, škof
Sobota 14. 09. 2019
Povišanje sv. Križa

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH
Ob 10.00 za + Martina Menharda (obl.)
Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1892)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV
Ob 10.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona Pliberška
Ob 7.00 za + Franca Klajžarja (obl.)

Ob 19.00 za + Jožefa Gošnjaka (1986)
Ob 19.00 za + Terezijo Zorko (1432)
18.20 Ministrantski sestanek (za vse ministrante!!!)
Ob 19.00 za + Božidarja Firerja (obl.)
Dopoldan obisk bolnikov
Ob 19.00 za + Jožico Štribl (2013)
Ob 7.00 za + brate in rodbino Fajs

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Družinska nedelja
Ob 10.00 za + Terezijo Bračič in rodbino Lipoglav
15. 09. 2019
Krst: Lan Frešer
1. Hvala vsem, ki ste pripeljali ostarele in bolne na današnje srečanje,
prihodnjo nedeljo in na praznik Marijinega rojstva pa ste vabljeni zakonci
jubilanti. Z nami bo nadškof Marjan Turnšek.
2. Prihodnji teden ne bo maš, ker grem na dopust oz. romanje. Vračam se v
soboto zvečer. V primeru pogreba ali drugih stvari se oglasite v župnišču,
da se dogovorite z dekanom g. Petrom Leskovarjem, ki bo prevzel vse
pastoralne obveznosti. Hvala za razumevanje!
3. V nedeljo, 8.9.2019 bo praznovanje obletnice blagoslova kapele in zvona
v Koritnem na Tajni. sv. maša ob 14.00 nato pogostitev. Vabljeni!
4. V nedeljo, 15. septembra pa bo začetek novega veroučnega leta. Lepo
prosim vse otroke in starše veroučencev tako k maši kot na sestanek po
maši, kjer boste dobili vse informacije o poteku verouka. Lepo prosim, da
s seboj prinesete podpisana spričevala. Ob tej priložnosti boste lahko
vpisali otroke v prvi razred in poravnali stroške za veroučne zvezke,
učbenike in spričevala, vpisali otroke v Slomškovo bralno značko in jih
naročili na reviji Mavrica in Najst. Skrb in delo z otroki za Slomškovo
bralno značko bosta prevzeli Tina Sojar Voglar in Brina Mlakar, ki bosta
imele kratka srečanja vsak mesec na otroško nedeljo po deseti maši.

24. nedelja med letom

5. Prejšnji teden so nas obiskale mlade zdravnice in so nas prosile, če ima
še kdo kakšna stara očala, ki jih več ne potrebuje ali če imate kakšno prvo
pomoč iz avtomobila, katere rok je potekel (rok trajanja je le 5 let), vas
prosimo, če lahko še ta teden prinese v župnišče, da jih lahko vzamejo s
seboj v Zambijo. Hvala za vaš, ki ste jim ga namenili in nakup majic!
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

URNIK VEROUKA 2019/20
1.,2. razr.: ponedeljek ob 15 h – Urška Flis in Tina Sojar V.
3. razr. - prvoobhajanci: torek ob 16 h – s. Hermina N.
4., 5. razr.: sreda ob 15 h – Urška Flis
6., 7. razr.: sreda ob 16 h – Urška Flis
8. razr.: v torek ob 15 h – Samo Pučnik
9. razr.: v torek ob 16 h – Samo Pučnik
Razred
1. Praznujemo in se veselimo
2. Praznujemo z Jezusom
3. Kristjani praznujemo skupaj
4. Pot v srečno življenje
5. Znamenja na poti k Bogu
6. Skupaj v novi svet
7. Kdo je ta?
8., 9. Radi živimo

Liturgični zvezek
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Delovni zvezek
10 €
10 €
10 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
17 €

Učbenik
8,50 €
8,50 €
8,50 €
12 €

Lahko pa namenite tudi kakšen dar za potne stroške katehista in
katehistinjo ali pa kot znamenje hvaležnosti katehistu in katehistinji za
trud za krščansko vzgojo vašega otroka. Hvala za razumevanje!

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

22. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01.09.2019
23. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.09.2019
24. nedelja med letom
Družinska nedelja
15.09.2019

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, 29. 11. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

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

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

25. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.09.2019

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

SVETNIK TEDNA – Mati Terezija, redovnica
Žena, ki jo poznamo kot mater Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. avgusta
1910 v albanski družini Bojaxhiu v Skopju z imenom Agnes
Ganxhe. Umrla je 5. septembra 1997 v Kalkuti, papež Janez
Pavel II. (1978–2005), jo je za blaženo razglasil 19. oktobra
2003, papež Frančišek pa 4. septembra 2016 za svetnico.
Njen god praznujemo 5. septembra. Agnes je kot deklica
sodelovala pri pevskem zboru, pridružila se je tudi misijonskemu krožku. Leta 1924 je skopski škof postal slovenski
lazarist Janez Frančišek Gnidovec. Poleg zavzetosti za pastoralno delo med razkropljenimi verniki skopske škofije ga je odlikovala velika
skrb za misijone. S svojim zgledom in delom je vplival tudi na Agnes Bojaxhiu. Nekaj tednov po svojem osemnajstem letu je odšla od doma in iz
svojega rojstnega mesta odpotovala na Irsko ter vstopila v red loretskih
sester, ki so kot misijonarke delovale v Indiji. Leta 1931 je po končanem
noviciatu v Darjeelingu pod Himalajo v Indiji izrekla prve zaobljube. Agnes si
je izbrala redovno ime Terezija in sicer po sv. Tereziji Deteta Jezusa. Po
večnih zaobljubah leta 1937 je postala ravnateljica šole. Sestra Terezija je
10. septembra 1946 zaslišala Božji klic, naj se posveti ubogim in 18. avgusta
1948 je redovno obleko sester loretink zamenjala z belim sarijem, oblačilom
revnih indijskih žena; njegovi modri robovi so izražali njeno željo posnemati
Devico Marijo. Leta 1949 je v začasnem bivališču sprejela svojo nekdanjo
učenko, mlado Bengalko Subashini Das, ki je postala prva članica
reda misijonark ljubezni. Skupaj z njo je bilo v noviciatu še 10 drugih deklet.
Nova redovna skupnost je bila potrjena 7. oktobra 1950. Na praznik Marijinega srca, 22. avgusta 1952, je mati Terezija v Kalkuti odprla Dom za
zapuščene umirajoče, ki mu je dala ime Nirmal Hriday(Hiša čistega srca).
Njeni oskrbovanci so se nastanili v zapuščeni stavbi ob svetišču hindujske
boginje Kali. Leta 1953 so misijonarke ljubezni, katerih število je naglo
naraščalo, dobile novo »materno hišo« na Lower Circular Road v Kalkuti, ki
jim jo je podaril muslimanski sodnik. Tam je še zdaj »glavni stan« reda in tam
je bila 13. septembra 1997 mati Terezija tudi pokopana. Mati Terezija je za
svoje delo prejela številna priznanja in nagrade. Leta 1971 ji papež Pavel VI.
(1963–1978) podeli mednarodno Nagrado za mir Janeza XXIII., v Angliji je
prejela nagrado Templeton, v Italiji nagrado Balzam za »humanost, mir in
bratstvo med narodi«, leta 1979 pa Nobelovo nagrado za mir. Mati Terezija je
leta 1978 odprla hišo misijonark ljubezni v Zagrebu, leto kasneje pa tudi v
Skopju. Na obisku v Ljubljani je bila 30. junija 1980, red misijonark ljubezni pa
v Sloveniji deluje od 16. julija 1987.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
22. in 23. ned. med letom
»Kdor se ponižuje, bo povišan«
(Lk 14,11)
01. 09. 2019 – 15. 09. 2019

Papež Frančišek: Bogoslužje je živo zaradi žive navzočnosti Kristusa
Svetost, ki je sprejeta in obhajana pri bogoslužju, kaže transcendenco
Boga, ki je Trikrat Sveti, Najvišji, Vsemogočni, Kralj nad kralji in Gospod
nad gospodi, ki biva v nedostopni luči« (1 Tim 6,15-16). Pri bogoslužju
postane nedostopna Božja svetost otipljiva bližina v Kristusu in v Njem se
ponavzoča in sporoča z obličjem usmiljenja, agape, zastonjske ljubezni, ki
jo Oče izliva v srca vernikov preko daru Duha (glej Rim 5,5). Bogoslužje
pa je tudi privilegirani kraj, kjer nas svetost Boga priteguje k sebi s svojo
lepoto, svojo resnico in svojo dobroto. Prav posebej pri evharistiji nam
Sveti Duh omogoča vstopiti v velikonočno skrivnost, ko s Kristusom preidemo iz smrti v življenje; dela nas deležne božanskega življenja, ki s tem,
da ga sprejmemo, spremeni vse naše smrtno bitje ter ga naredi
zmožnega ljubiti, kakor ljubi On, ki daje svoje življenje v služenju bratom.
»Da bi bilo življenje zares Bogu prijetna hvala, je potrebno spremeniti srce. K temu spreobrnjenju je usmerjeno krščansko obhajanje, ki je
srečanje življenja z 'Bogom živih' (Mt 22,32). Bogoslužje je namreč izkušnja, ki je usmerjena v spreobrnjenje življenja preko preoblikovanja
načina mišljenja in obnašanja po Gospodu, je življenje, ki oblikuje, je živi
zaklad, ki se ne sme zreducirati na okuse, recepte in tokove, ampak ga je
potrebno sprejeti v krotkosti in ga širiti z ljubeznijo, saj je nenadomestljiva
hrana za celovito rast Božjega ljudstva. Bogoslužje ni »področje naredi
sam«, ampak razglašenje cerkvenega občestva. Zato v molitvah in gestah
odmeva »mi« in ne »jaz«; realna skupnost, ne idealni subjekt. Potrebno je
»širiti med Božjim ljudstvom sijaj žive Gospodove skrivnosti, ki se razodeva pri bogoslužju z bogoslužno formacijo, ki je usmerjena v zavedanje o
nenadomestljivi vlogi bogoslužja v Cerkvi in za Cerkev«. Konkretneje gre
za pomoč skupnostim, da bolje ponotranjijo molitev Cerkve, jo ljubijo kot
izkušnjo srečanja z Gospodom in brati ter v tej luči odkrijejo vsebine in
spoštujejo obrede. »Liturgija bo pristna, torej zmožna formirati in spreminjati tiste, ki se je udeležujejo, če bodo ti, tako pastirji kot laiki, vedno bolje
znali razumeti pomen in simbolični jezik, vključno z umetnostjo, petjem in
glasbo v služenju obhajane skrivnosti.

