27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06. 10. 2019
Ponedeljek 07. 10. 2019
Rožnovenska Mati Božja
Torek 08. 10. 2019
Benedikta, mučenka
Sreda 09. 10. 2019
Dionizij, škof in tovariši, muč.
Četrtek 10. 10. 2019
Danilo (Danijel), škof
Petek 11. 10. 2019
Janez XXIII., papež
Sobota 12. 10. 2019
Maksimilijan Celjski, muč.
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13. 10. 2019

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

Ob 18.00 za +Antona (obl.) in Marijo Zajko

Ob 15.00 pogrebna za + Pavlino Vrbek
Ob 17.30 za + Antona Juharta (8. dan)
Ob 7.00 za + Emila Škornika (1969)
Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1893)
Ob 7.00 za + Maksa Sajka in starše
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za vse + iz družine Melavc, Juršič in Oberski

1. Iskrena hvala Marčiju Mlakarju za prevoz betonskih zidakov, Metodu Pučniku za zidake in Simonu Korošcu za raznovrstna dela ter Janku Juhartu
za barvanje; hvala za čiščenje
in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
2. Včeraj smo imeli prvo srečanje
mladinske skupine. Zbralo se je
24 mladincev in mladink. Pravi
čudež in dokaz, da si mladi želijo biti mladi po veri, upanju in
ljubezni; dokaz, da se na Prihovi počutijo doma; predvsem
pa dokaz, da si želijo prijateljstva, sreče in zadovoljstva. Mladi, ostanite 'sončni' na sončni Prihovi!
Urad za družino pri SŠK v sodelovanju s Skupnostjo SRCE vabi v soboto,
12. oktobra 2019, na 3. vseslovensko srečanje ločenih v Cerkvi. Srečanje
nosi naslov Oče in mati po ločitvi. Dogodek bo potekal v cerkvi sv. Jožefa,
Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana.
Srečanje se bo pričelo ob 9.30 s sv. mašo, ki jo bo daroval novomeški škof
msgr. Andrej Glavan. Sledilo bo predavanje p. dr. Christiana Gostečnika
OFM in delo po skupinah. Ob 15.00 bo organizirana okrogla miza z gosti.
Uradno srečanje se bo sklenilo z blagoslovom nad posamezniki.

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

27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06.10.2019
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.10.2019
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.10.2019

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

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

SVETNIK TEDNA – sv. Dionizij
Ime Dionizij pomeni v grščini tistega, ki je posvečen vinskemu bogu Dionizu.
Poznamo več svetnikov, ki nosijo to pogansko ime, na primer Dionizij Aleksandrijski, patriarh v Aleksandriji; Dionizij je bil tudi prvi škof v Augsburgu, sv.
Dionizij – Saint Denis – je bil tudi prvi pariški škof. Sv. Gregor Tourski poroča
o njem, da ga je papež Fabijan okoli leta 250
poslal s šestimi drugimi škofi iz Rima v Galijo,
kjer je skupaj z duhovnikom Rustikom in diakonom Elevterijem umrl mučeniške smrti. Dionizij
je bil tudi Pavlov učenec, Dionizij Areopagit, ki
ga poznamo iz Apostolskih del (17,34). Pod
njegovim imenom so znani spisi, ki so imeli
skoraj tisoč let velik vpliv, ker so jim pripisovali
skoraj kanonično veljavo, misleč, da jih je
napisal Pavlov učenec Dionizij Areopagit. Novejša raziskovanja pa so ugotovila, da sta atenski in pariški Dionizij dve osebi, ki sta tudi
živeli vsaka v drugi dobi. Dionizija, pariškega
škofa, uvrščajo v skupino štirinajstih pomočnikov v sili; še dandanašnji je zavetnik Francije
in Pariza. Verjetno je on postavil prvo
krščansko cerkev na otoku sredi Seine. Za preganjanja kristjanov naj bi bil obglavljen na Montmartru. Kralj Dagobert je dal prenesti njegove posmrtne
ostanke v cerkev benediktinske opatije St. Denis, ki je postala eno največjih
svetišč v Galiji in pozneje nekakšna narodna grobnica, kjer so pokopali skoraj
vse francoske kralje. Goduje 9. oktobra.

Neki župnik je gledal prazne cerkvene klopi in jim je takole pridigal:
Moje drage prazne klopi! Ve ste vendar moje najbolj zveste in najbolj
pogoste poslušalke. Moja pridiga ima dva dela. V prvem delu vas bom hvalil;
v drugem delu pa vam moram izreči zasluženo grajo.
Torej najprej vam moram izreči zahvalo, ki je ne morem izreči vsem mojim obiskovalcem svete maše - ker ve ste vedno navzoče pri sveti maši. Naj
bo vreme še tako vroče ali mrzlo, ve ste tukaj. Ve tudi niste takozvani "barometer kristjanov“, ki pridejo v cerkev samo, če imajo slučajno voljo zato. Ve
tudi ne greste na izlet v času, ko je sveta maša, ali delate v hlevu, na polju, v
delavnici, pri pisalni mizi, ali pa celo lenuharite v postelji. Pohvaliti moram tudi
vašo tihoto in pozornost pri pridigi. Ve ne spite pri pridigi in ne gledate stalno
na uro pri pridigi in ne godrnjate, če vam pridigar nudi le zdravilo za dušo.
Drage prazne klopi v cerkvi. Nad vami se moram bridko pritožiti, ker
pridiga o evangeliju pri vas nima nobenega učinka. Ve se ne premaknete in
nič ne razumete. Ve ostanete vedno tam kjer ste in to me spominja na žalost
tudi na toliko cerkvenih obiskovalcev svete maše, ki pridigo sicer poslušajo,
ampak je ne razumejo. Oni ostanejo vedno takšni kot so, si ne vzamejo Božjih
besed k srcu, si ne pridobijo nič Božjega življenja, se ne poboljšajo.
Pregovor pač velja "skozi eno uho noter, skozi drugo ven"! To stanje
je nekaj zelo slabega! Ve tudi ne molite za vašega dušnega pastirja, zato je
tudi veliko njegovega dela za vas neuspešno. Ve se tudi nič ne trudite za
širjenje Božjega kraljestva, nič ne žrtvujete za Njega, ki je tako neizmerno
žrtvoval za nas.
Ve prazne cerkvene klopi! Ve ste nevarnost in skušnjava za dušnega
pastirja! Ve hromite njegovo dušnopastirsko prizadevanje. Odrevenelo in
brez življenja gledate pred sabo, kakor tudi na mnoge vernike. Je torej čudež,
da njegova dušnopastirska vnema pada? Ve ste tudi nevarnost za tiste
neštete, ki še prihajajo k sveti maši. Ve jim vzamete pogum in ohladite njegovo vnemo za cerkev, ko vas gledajo tako prazne in vesele, ker niste nič
„obtežene“ od ljudi in si ljudje mislijo : "Zakaj bi jaz moral hoditi v cerkev, saj
drugi tudi ne gredo"! Da, tako jim vsiljujete misel in prepričanje, da ni treba
hoditi k sveti maši in eden za drugim ostajajo na Gospodov dan doma. Mnogi
začnejo celo dvomiti o Bogu in cerkvi in so celo prepričani, da je vse to nepotrebno.
Moja iskrena molitev in moja prisrčna notranja želja je, da ve drage
klopi v prihodnosti ne boste več „prazne cerkvene klopi“. Kako neizmerno
veliko bi bilo moje veselje, če bi ve bile napolnjene z ljudmi, ki stradajo in so
žejni Božjega zveličanja. Tako mi ostane vsaj trdno zaupanje, da bom enkrat
smel priti v Gospodov raj. Tam bo moje veselje neskaljeno, ker tam ne bo
več „praznih cerkvenih klopi! Amen"
Vzeto iz: http://www.zupnija-cresnjice.net/%C5%BEupnikdr-vinko-kralji%C4%8D-v-%C5%BEup-pismu/pridigapraznim-cerkvenim-klopem/

Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
27. NEDELJA MED LETOM
Rožnovenska nedelja
06. 10. 2019 – 13. 10. 2019

Papež Frančišek: Božja beseda daje veselje. To je naša moč.
Duhovnik Ezdra je bral Božjo besedo. »Odprl je knjigo pred očmi vsega
ljudstva, ker je stal višje kakor vse ljudstvo; ko jo je odprl, je vse ljudstvo
vstalo.« Leviti so razlagali postavo. »Lepa stvar,« je dodal papež Frančišek
in izpostavil, kako smo »mi navajeni imeti to knjigo, kar je Božja beseda,
ampak smo, rekel bi, slabo navajeni«, medtem ko je ljudstvo »pogrešalo
Besedo, bilo je lačno Božje besede, in zato, ko je videlo knjigo, je vstalo«.
»Pomislite samo, da se stoletja kaj takega ni dogajalo. To je srečanje
ljudstva z njegovim Bogom, srečanje ljudstva z Božjo Besedo.«
»Nehemija, ki je bil namestnik, Ezdra, duhovnik in pismouk, ter leviti, ki so
učili ljudstvo, so rekli vsemu ljudstvu: 'Ta dan je posvečen Gospodu.' Za
nas je to nedelja. Nedelja je dan za srečanje ljudstva z Gospodom, dan
srečanja moje družine z Gospodom. Dan mojega srečanja z Gospodom.
Je dan srečanja. 'Ta dan je posvečen Gospodu.'«
»Ko mi slišimo Božjo besedo, kaj se zgodi v mojem srcu? Ali je pozorno na
Božjo besedo? Dopustim, da se dotakne mojega srca ali pa stojim tam in
gledam v strop ter razmišljam o drugih stvareh, Božja beseda pa pride na
eno uho notri, na drugo pa gre ven in ne prispe do srca? Kaj jaz storim za
pripravo, da bi Beseda prispela v srce? In ko Beseda pride v srce, sta v
njem jok veselja in praznovanje. Ne razume se praznovanja nedelje brez
Božje besede, ne razume se. Potem jim je Nehemija dejal: 'Pojdite in
praznujte.' In jim da lepe napotke za praznovanje. 'Jejte tolste jedi in pijte
sladke pijače in pošljite deleže tem, ki nimajo nič', torej revnim. Revni so
vedno ministranti na krščanskih praznovanjih, reveži! 'Zakaj ta dan je svet
našemu Gospodu. Ne bodite žalostni! Zakaj veselje v Gospodu je vaša
moč.'« Papež Frančišek je poudaril, da torej v žalosti ni naše moči: »Božja
beseda nas dela radostne, srečanje z Božjo besedo nas napolnjuje z
veseljem in to veselje je moja moč, je naša moč. Kristjani so veseli, saj
so sprejeli, prejeli so Božjo besedo v srce in neprestano srečujejo Besedo,
iščejo jo. To je današnje sporočilo za vse nas. Kratko izpraševanje vesti:
Kako poslušam Božjo besedo? Ali pa je enostavno ne poslušam? Kako se
jaz srečujem z njegovo Besedo, kar je Sveto pismo? In zatem: Sem prepričan, da je veselje v Gospodu moja moč? Žalost ni naša moč.«

