26. nedelja med letom
Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli 29. 09. 2019
Ponedeljek 30. 09. 2019
Hieronim, duhovnik
Torek 01. 10. 2019
Terezija Deteta Jezusa, devica
Sreda 02. 10. 2019
Angeli varuhi
Četrtek 03. 10. 2019
Frančišek Borgia, redovnik
Petek 04. 10. 2019
Frančišek Asiški, redovni
ustanovitelj
Sobota 05. 10. 2019
Marija Favstina Kowalska,
redovnica
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06. 10. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka (obl.) in vse + Gričnikove

Ob 15.00 pogrebna za + Antona Juharta

Ob 18.00 za + Ivana, Julijano in Stanka Mlakarja
Srečanje z ministranti
Ob 18.00 za + Marijo (obl.) in Antona Leskovarja
Obisk bolnikov
Ob 18.00 za + Jožefo (obl.) in hčerko Jožico Flis
ter sorodnike Grosek - Flis
Ob 7.00 za + Miro Pučnik
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Olgo in Janeza Žlegla (obl.)
Krst: Mark Šloser
Krst: Aurora Sevšek Pučnik

1. V petek smo imeli trgatev. Za razliko od lanskega leta se vas je letos
zbralo kar lepo
število (22) in tako
smo delo hitro
opravili.
Iskrena
hvala vsem za
pomoč in prijetno
druženje po opravljenem delu: Slavici
in Ivanu Starcu,
Janezu
Pučniku,
Srečku in Mariji
Klančnik, Štefki Kropf, Ivanki Brdnik, Kristini Strnad, Brigiti Berdnik, Milici
Pliberšek, Viktorju Vivodu, Olgi Pučnik, Jožici Rorič, Janku Juhartu, Alfonzu Zajku, Janku Brdniku, Tonetu Leskovarju, Petru Tonkoviču, Jožetu
Pučniku, Damijanu Tomažiču in Alojzu Lubeju, ki je zvozil grozdje na
prešo ter gospodinji Mirjani za dobro kosilo. Bilo nas je lepo število in delo
je bilo opravljeno v dobrih dveh urah. Iskren boglonaj.
2. Prihodnjo soboto, 5. oktobra, začenjamo z mladinskimi srečanji. Mladi so
sonce za »sončno Prihovo«. Spodbudite in povabite jih na SREČA-NJA!

Papež Frančišek o mladih: »Dokler bodo obstajale mlade generacije, ki bodo Bogu znale reči 'tukaj sem', bo na svetu tudi prihodnost.«
Mladi so 'danes' za 'jutri'. Niso 'medtem', ampak so 'danes', so 'zdaj'
Cerkve in sveta.« »Ne glejte na življenje z balkona! Pomešajte se
med dogajanje, tja, kjer so izzivi, kjer so ljudje, ki vas prosijo za
pomoč pri tem, da bi se lažje prebili skozi življenje, kjer je boj za dostojanstvo ljudi, boj proti revščini, boj za vrednote.«
3. V torek začenjamo novo akademsko leto, zato ne bo ob torkih maše, saj
imam ves dan predavanja v Ljubljani. Hvala za razumevanje!
4. Četrtek pred prvim petkom je dan ministrantov, dan molitve za nove
duhovne poklice, dan ministrantskega srečanja. Prejšnji mesec vas je bilo
le pet. Starši, pripeljite ministrate na srečanje, pol ure pred mašo. Zadnjič
smo govorili o ruski pravoslavni Cerkvi in Rusiji, prihodnji četrtek pa bo
govor o slovenskem misijonarju ob Nilu Abuni Solimanu in bomo ponovili,
kaj smo si zapomnili iz letošnjih »šmarnic«, na primer kaj pomeni: »Do
apa! Abuna, do apa!«, kako je imenoval ladjo, ki jo je kupil (Stella matutina), v katerem mestu se je največ zadrževal?, kje se je rodil, kdaj in kje je
pokopan ter zakaj? itd. Ministrantski sestanek bo ob 17.20. Ne pozabite !!!
5. Iskrena hvala za 650,- € za obnovo Doma Marijinega varstva (družini
Samec, družini Rihtar, Alojzu Pučniku, Mariji Zajko in neimenovanim. Kot
veste smo naredili lep prostor za oratorij in za skavte, zato se vam iskreno
priporočam za kakšen dar. Hvala za razumevanje.
6. Iskrena hvala Janku Juhartu za barvanje novega nadstreška za oratorij,
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
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

26. nedelja med letom
29.09.2019
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06.10.2019
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.10.2019

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: 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: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik

SVETNIK TEDNA – sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
Pošiljam te k vsemu človeštvu z oznanilom svojega usmiljenja. Nočem kaznovati
obolelega človeštva, marveč ozdraviti ga s pritegnitvijo na svoje usmiljeno Srce ...
Glasnica mojega usmiljenja si; izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem
življenju,« je govoril Jezus v videnju mladi poljski redovnici Favstini Kowalski, ki je
njegove besede zapisala v svoj Dnevnik, katerega je na izrecno Jezusovo željo
pisala zadnja štiri leta življenja. Lahko rečemo, da “po Božjem nareku”, ker vsebuje tako globoke misli, da teologi sestro Favstino, ki je imela manj kot tri razrede
osnovne šole, uvrščajo med velike mistike Cerkve. Rodila se je 25. avgusta 1905
kot tretji izmed desetero otrok v revni in pobožni kmečki družini v vasi Glogowiec
pri Lodzu. Pri krstu so ji dali ime Helena. Od otroških let se je odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. Šolo je obiskovala manj kot tri leta, ker je zaradi
revščine morala pomagati doma. Ko ji je bilo šestnajst let, je zapustila rodni dom
in šla služit, da se je sama preživljala in pomagala staršem. Starši so zavrnili
njeno prošnjo, da bi šla v samostan, čeprav je Helena že od svojega sedmega
leta čutila v sebi Božji klic. Prošnjo je ponovila pri osemnajstih letih in spet so
starši rekli ne. Šla je služit v Lodz in po dveh letih, 1. avgusta 1925, so se ji
končno odprla vrata samostana sester Božje Matere usmiljenja v Varšavi. V
skupnosti je prejela ime sestra Marija Favstina. Noviciat je opravila v Krakovu in
tam izpovedala prve, po petih letih pa večne redovne zaobljube. V raznih redovnih hišah je opravljala preprosta dela: bila je kuharica, vrtnarica in vratarica.
Vsako delo je sprejemala z veselim obrazom. Živela je v globoki združitvi z
Bogom, ki jo je s trpljenjem pripravljal na njen poklic glasnice Božjega usmiljenja.
Globino njenega duhovnega življenja razkriva njen Dnevnik,
ki je po obliki knjiga spominov, v katero je z okornimi črkami
zapisovala predvsem ‘srečanja’ svoje duše z Bogom. Usmiljeni Jezus se ji je prvič prikazal 22. februarja 1931. Tedaj je
v svoj dnevnik zapisala: »Zvečer sem v svoji celici videla
Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz
odstrte obleke na prsih sta izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled ... Čez nekaj časa mi je Jezus
rekel: “Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom:
Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po
vsem svetu.”« Kmalu zatem je prejela Jezusovo naročilo: »Hočem, da bi bila ta
podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena prvo nedeljo po
veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.« Po Božjem navdihu je k uresničitvi Jezusovega naročila pripomogel njen svetniški spovednik. Češčenje Božjega
usmiljenja se je naglo razširilo po vsem svetu. Sestra Favstina, telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično zedinjena z Bogom, je
umrla v sluhu svetosti 5. oktobra 1938, ko je dopolnila komaj 33 let. Ob začetku
postopka za njeno beatifikacijo (1966) so njene posmrtne ostanke prenesli v
svetišče Božjega usmiljenja v krakovskem predmestju Lagiewniki.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
26. NEDELJA MED LETOM
NADANGELI
29. 09. 2019 – 06. 10. 2019

Papež Frančišek o športu:
»Šport je poseben kanal za pospeševanje miru in edinosti.« Športne
dejavnosti so kraji srečanja, kjer pridejo skupaj osebe iz mnogih različnih
kontekstov. Hokej je lep primer, kako lahko šport izrazi smisel biti skupaj: je ekipna igra, v kateri ima vsak igralec pomembno vlogo. In na svetovnih prvenstvih se lahko vsako krat vidi veselje oseb, ki prihajajo iz
različnih držav, veselje, da so se ponovno zbrali, da bi izkusili lepoto
športa.
Po papeževih besedah se je prav tako pomembno zavedati, da ima šport
pomembno vlogo pri rasti in celostnem razvoju. In to je tudi razlog, zakaj
»Cerkev ceni šport kot polje človeških dejavnosti, kjer se lahko
pospešujejo kreposti zmernosti, poguma in potrpežljivosti ter se
lahko pričuje o srečanju lepih, dobrih, resničnih in veselih
stvarnosti«.
Spodbudno je vedeti, da cilj Mednarodne
hokejske zveze ni samo uveljavljanje športnih smernic in pravil, ampak da hokej na
ledu postane »vključujoč in dostopen na
globalni ravni«. Kot je zatrdil papež: »Hokej
na ledu zahteva posebne spretnosti in vztrajnost. Igralci morajo obvladati
tehnike drsanja in ohranjati ravnotežje na ledu. Prav tako morajo slediti
gibanju diska in vstati po padcu. Športi te vrste zahtevajo ure in ure treninga. In za podporo razvoja tega športa po svetu, vi spodbujate mlade in
manj mlade, moške in ženske, da dajo najboljše od sebe in vlagajo v
prijateljske odnose znotraj in zunaj igrišča.«
Sveti oče je izrazil veselje, da je zveza v svoje statute in nove pravilnike
vnesla tudi nova etična navodila: »Današnja miselnost lahko na trenutke
povleče športne dejavnosti na napačno pot, a treba je vedeti, da pravila
obstajajo zato, da služijo določenim namenom in preprečujejo povzročanje kaosa. Športniki spoštujejo fair play ne le takrat, ko formalno sledijo pravilom, ampak ko v odnosu do nasprotnikov sledijo pravičnosti in spoštovanju na način, da vsi tekmovalci lahko mirno
sodelujejo pri igri.«

