24. nedelja med letom
Družinska nedelja
15. 09. 2019
Ponedeljek 16. 09. 2019
Ljudmila (Milka), mučenka
Torek 17. 09. 2019
Robert Belarmino, škof
Sreda 18. 09. 2019
Jožef Kupertinski, duhovnik
Četrtek 19. 09. 2019
Januarij, škof
Petek 20. 09. 2019
Evstahij, škof
Sobota 21. 09. 2019
Matej (Matevž), apostol
25. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22. 09. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Ob 10.00 za vse + Terezijo Bračič in rodbino Lipoglav; Krst: Lan Frešer
Ob 19.00 za + Avguštino Ugeršek (1384)

Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1611)
Ob 19.00 za + Frančiška Skrbinška in sorodnike
Ob 19.00 za + Marijo Juhart in Antona (1679)
Ob 7.00 za + Franca Stupana (1827)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Terezijo (obl.), Franca in Frido Vivod

1. Danes začenjamo veroučno leto. Po (»deseti«!) maši prosim vse starše
veroučencev, da se zberemo v zgornji dvorani k sestanku s katehistom in
katehistinjami. 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.
2. Ob 10.00 uri: hvala rojaku Andreju Lažeti za nadomeščanje, ker imam
danes slovesno mašo ob sklepu Tedna duhovnosti in kulture v Črenšovcih, ki so ga posvetili delu in življenju mojega brata Ivana, nekdanjega
župnika v Črenšovcih.
3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za
košnjo trave; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
ŠOLA: Pomembna je kakovostna izobrazba, védenje, ki pa ni namenjeno
sámo sebi, ampak vodi k bolj ustvarjalnemu bivanju,
od spoznanja k načinu življenja. Poročilo mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje, pripravljeno za UNESCO, izdalo ministrstvo za šolstvo
1996, poudari štiri temelje vzgoje in izobraževanja:
a) učiti se, da bi vedeli;
b) učiti se, da bi znali delati (od spretnosti do usposobljenosti …);
c) učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim (trud za skupne
cilje…)
d) učiti se biti (z veseljem biti to, kar si, sprejemanje samega sebe …).

DRUŽINA – kraj topline, kjer bodo vaši otroci našli zavetje in oporo
pred zunanjim svetom. Starši, bodite ljubeči drug pred drugim, da bodo
med vami pristnost, iskrenost in dobrohotnost. Tudi takrat, če vas je življenje privedlo do tega, da oče in mati otroka ne živita skupaj. Ne prizadevajte si biti idealna družina, ker takih ni. Bodite pa dobri, resnično dobri.
DRUŽINA – polje vzgoje. Kljub zaposlenosti najdite čas za svoje otroke.
Igrajte se z njimi, učite se z njimi, molite z njimi, predvsem pa se z njimi
pogovarjajte. Naj vam ne bo žal časa, ki ga prebijete z njimi; to je vaš
najbolj blagoslovljeni čas.
DRUŽINA – prostor zvestobe. Zvestoba je temelj na katerem stojijo vsi
drugi odnosi. Bodite zvesti dani besedi, dani obljubi.
DRUŽINA – domača Cerkev, kjer se otroci najbolj vzgajajo za vrednote,
kjer se ob vzgledu staršev najbolj odpirajo Bogu. Starši, posredujte izročilo vere svojim otrokom. Iščite tudi priložnosti, kjer boste svojo vero
poglabljali, jo hranili in prečiščevali. Naučite otroke moliti, ne samo recitiranje molitvenih obrazcev, skupaj z njimi molite, vodite jih redno k maši,
verouku,.. Vključite jih v življenje župnijske skupnosti, na primer v pevski
zborček, ministriranje, Slomškovo bralno značko.
s. Hermina Nemšak
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

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

24. nedelja med letom
Družinska nedelja
15.09.2019
25. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.09.2019

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

10.00
1. berilo: Petra Jug
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

26. nedelja med letom
29.09.2019

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Mira Rubin

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

SVETNIK TEDNA – sv. Ljudmila (Milka), kneginja in mučenka
Za življenje svetnikov, ki ga je v snopičih izdajala Mohorjeva družba v Celju od leta
1917 do druge svetovne vojne, a je ostalo nedokončano, je dr. Franc
Jaklič napisal dolg življenjepis češke kneginje sv. Ljudmile. Zaključil
ga je z besedami: »Sveta Ljudmila je miljenka češkega ljudstva ... Prav
je, da jo natančneje pozna tudi naše ženstvo. Naj si jo izbira za vzornico in zavetnico. Starši naj svojim hčeram radi dajejo njeno lepo slovansko ime.« Ljudmila je živela v dobi svetih bratov Cirila in Metoda.
Vzgojena je bila strogo v veri svojih poganskih prednikov. Krščanstvo
je ni privlačilo, dokler so ga v njeni domovini širili nemški misijonarji
in so mnogi od njih skušali širiti tudi nemški vpliv nad Čehi. Zelo
mlada se je poročila s češkim knezom Borivojem. Ta je stopil osebno v stik s svetima
bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat oznanjala evangelij na Moravskem v
domačem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščanstvo v pravi luči in videl, da nima nič
skupnega z nemško nasilnostjo, se ga je oklenil. Najverjetneje ga je krstil sam sv.
Metod leta 874. Ljudmila sprva ni odobravala tega koraka svojega moža. Ko pa ji je
Metodov duhovnik vse razložil v domačem jeziku in ko je videla, kako blagodejno
vpliva krščanstvo na njenega moža, se je tudi sama dala krstiti. Odtlej je kneginja
Ljudmila z vsem srcem podpirala delo svetih slovanskih apostolov. Tudi po njeni
zaslugi so med ljudmi izginjali predsodki zoper krščanstvo in poganstvo je kopnelo.
Možu je rodila šest otrok, med njimi Vratislava, očeta svetega Venceslava (ali češko
Vaclava). Leta 889 ji je umrl mož, star komaj 36 let. Mlada vdova je morala za nekaj
časa prevzeti še vladarske posle, kajti najstarejši sin je imel tedaj šele 14 let. Češki
narod je vodila s široko razgledanostjo in krščansko modrostjo. V družini je skrbela
za temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje svojih vnukov. Svojemu narodu je s
tem vzgojila modre, odločne in spretne vladarje; najlepši cvet te vzgoje je bil njen
vnuk, knez sv. Venceslav. Vzgajala je predvsem s svojim živim zgledom. Bila je mati
sirot, tolažnica vdov, zvesta obiskovalka jetnikov, popolna v vseh dobrih delih, kakor
jo slavi star življenjepis. Ljubosumna snaha Drahomira ni mogla prenašati, da je
Ljudmila tako priljubljena med ljudstvom, zato je proti njej skovala zaroto. V njen
dom je poslala dva najeta morilca, ki sta jo ponoči v spalnici zadavila. To se je
zgodilo 15. septembra najbrž leta 921. Pokopali so jo ob grajskem obzidju. Ko je leta
924 zavladal njen vnuk Venceslav, je dal nestrohnjeno telo svoje svetniške babice
prenesti v cerkev sv. Jurija v Pragi, kjer 'mati češkega naroda' počiva še danes. Češki
narod jo časti kot svojo zavetnico in se rad zateka k njej, posebno v časih hudih
preskušenj. Ljudmila spada med tista ženska imena, ki so pri nas zelo pogosta. (Po
Kebrovem Leksikonu imen je bilo leta 1994 v Sloveniji skoraj 8.000 Ljudmil, nekaj
nad 1.800 Milk, Milic je bilo 1510, precej redkejši pa sta bili obliki Mila in Milojka.
Vse, ki nosijo ta imena, naj se danes priporočijo svoji nebeški zavetnici.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
24. NEDELJA MED LETOM

»Dajte mu prstan na roko in sandale na
noge… in se veselimo!« (Lk 15,1-32)
15. 09. 2019 – 22. 09. 2019

Osebnost učitelja, vzgojitelja, starša je vedno v središču vzgoje. Če
nekdo nečesa nima, če tega, kar uči, sam ne živi, potem nima drugemu
česa dati, ne more v njem prebujati veselega pričakovanja samega sebe.
Zato je Newman vedno poudarjal nenadomestljivo vlogo učitelja.
»Resnica vstopa v duha učenca prek oči in ušes, prek čustev, domišljije
in razuma.« Noben akademski sistem ne more uspešno delovati brez
osebnega vpliva učiteljev. »Kjer je (osebni) vpliv, tam je življenje, kjer
ga ni, tudi življenja ni. (…) Akademski sistem brez osebnega vpliva
učiteljev na učence je kot polarni mraz in bo ustvaril zaledenelo, okamenelo in togo univerzo, nič drugega,« je zapisal Newman.
Človekovo srce govori srcu drugih, ki iščejo in gradijo svoje lastno izvirno in enkratno prepričanje v svobodi iskanja, in želijo ob šolanju bolj
polno zaživeti, se veseliti samih sebe.
dr. Anton Jamnik, škof
Papež Frančišek o šoli:
Če naše šole niso prostor, kjer se ustvarja drugačna človečnost, kjer se
ukoreninja drugačna modrost, kjer se ustvarja drugačna družba, kjer
imata svoj prostor upanje in Bog, potem izgubljamo pri ustvarjanju edinstvenega prispevka temu zgodovinskemu trenutku. (Velika noč 2004)
TRINAJST – srečno ali nesrečno število???
Danes mnogi pripisujejo številu 13 nesrečno vsebino. V Svetem pismu in v
judovstvu pa velja trinajst kot izredno srečno število, saj poroča Esterina
knjiga (9,1), da so bili Judje v Perziji s posegom kraljice Estere trinajstega
dne dvanajstega meseca adárja rešeni. Na to še danes spominja judovski
praznik purím. Število trinajst je povezano tudi z judovskim upanjem na
Mesija. Vrh tega predstavlja število 13 vsoto: ena (Jezus) in dvanajst
(apostoli); pa tudi Marija se je prikazovala v Fatimi 13. v mesecu.
Verovati, da predstavlja število 13 nekaj negativnega je nekrščansko! Gre
za vražo, ki onečašča našo vero, sproščenost in zaupanje v dobrega Boga!

