29. nedelja med letom
Misijonska nedelja
Družinska nedelja
20. 10. 2019
Ponedeljek 21. 10. 2019
Uršula, devica
Torek 22. 10. 2019
Janez Pavel II., papež
Sreda 23. 10. 2019
Ignacij Carigrajski, patriarh
Četrtek 24. 10. 2019
Anton Marija Claret, škof
Petek 25. 10. 2019
Tadej (Dejan), škof
Sobota 26. 10. 2019
Lucijan in Marcijan, mučenca
30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Nedelja žena in mater
27. 10. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Franca Brumeca
Krst: Ariane Hasl

Ob 7.00 za + Lizo Kvas

Ob 18.00 za + Metoda in Marijo Pučnik
Ob 18.00 za + Alfonza Zajka
Ob 18.00 za + Jožefa Gošnjaka (1987)
Ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka Juharta

1. Danes obhajamo misijonsko nedeljo.
Iskrena hvala za vaš dar za misijone. Ob
finančni podpori pa ne pozabimo na najpomembnejše, to je na molitev za misijonarje in za te, ki jim oznanjajo evangelij,
obenem pa tudi na zavest, da smo vsi misijonarji: starši v vaših družinah in povsod, kjer izvršujete svoje poslanstvo, nič
manj pa tudi vsi ostali. Ne pozabimo, da
smo najprej mi sami misijon. Misijon je
naše osebno posvečenje. Preko naše
osebne posvetitve in svetosti pa se posvečuje svet in stvarstvo okrog nas.
2. V sredo, 23.10.2019 po večerni maši,
bomo imeli pri nas že tradicionalno srečanje katehistov in katehistinj bistriško-konjiškega naddekanata. Prisrčno
vabljeni tudi domači!
3. Danes ob 15.00 uri bo sveta maša in srečanje ŽPS naše dekanije. Že ob
14.00 uri bo molitev rožnega venca, nato pa maša. Prav je, da se srečanja
udeležimo v čim večjem številu.
4. Iskrena hvala Petru Tonkoviču, Ivanu Starcu in Alojzu Lubeju za pomoč pri
zidarskih delih, Alfonzu in Otu Listu za železna vrata in montažo; hvala za

čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Hvala otrokom in vsem za dejavno sodelovanje pri maši.
Papež Frančišek: Spremeniti moramo svoj način ravnanja in prehrana je pomembna izhodiščna točka. Živimo zahvaljujoč sadovom stvarstva (prim. Ps
65,10-14; 104,27-28) in teh ne moremo zreducirati zgolj na predmete, ki jih
uporabljamo in jim gospodujemo. Proti prehranjevalnim motnjam se je mogoče
boriti le tako, da gojimo način življenja, v katerem prepoznavamo to, kar nam
je podarjeno; tako, da si prizadevamo za zmernost, zdržnost, samoobvladovanje in solidarnost: to so kreposti, ki so spremljale zgodovino človeka. Potrebno
se je ponovno vrniti k preprostosti in treznosti ter živeti vsak trenutek življenja
v pozornosti na potrebe drugega. Tako bomo lahko utrdili naše vezi v bratstvu,
ki teži k skupnemu dobremu in se izogiba individualizma in egocentrizma, ki
povzročata le lakoto in družbeno neenakost. Takšen način življenja nam bo
pomagal gojiti zdrav odnos s seboj, z brati ter z okoljem, v katerem živimo«.
Sveti oče nadalje zapiše, da ima ključno vlogo pri sprejemanju takšnega načina
življenja družina. »Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
je zato posvetila posebno pozornost varovanju kmečkih družin in pospeševanju družinskega kmetijstva. V družinskem okolju, zahvaljujoč ženski in materinski občutljivosti, se naučimo uživati sadove zemlje ne da bi jih zlorabljali.
Prav tako se odkrijejo boljši načini življenja, ki spoštujejo osebno in skupno
dobro«.

Če med staršema vlada napeto ozračje, bodo otroci čutili, da morajo
posredovati, če želijo ohraniti družino. To pa je zanje izredno škodljivo.
Potreba po preživetju družine je za otroka večja in močnejša kot njegov
osebni razvoj. Tako otroci nezavedno postanejo nosilci starševskega
konflikta.
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.10.2019
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.10.2019
31. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.11.2019

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

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

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

SVETNIK TEDNA – sv. Uršula, devica, mučenka
Nobena svetniška zgodba ni tako skrivnostna, kakor zgodba o devici in
mučenki Uršuli z njenimi enajst tisoč tovarišicami. Legenda izvira iz desetega stoletja, ima pa nedvomno zgodovinsko jedro: gre za skupino devic,
ki so umrle kot mučenke, najbrž v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov (na začetku 4. stoletja) in so bile v sedanjem Kölnu žrtve svojega
krščanskega prepričanja ali devištva, morda tudi obojega. Zgodovinarji so
skušali že na mnoge načine posvetiti v zgodovinsko temo okrog svete
Uršule. Nekateri domnevajo, da so bile te mučenke sestre, neveste in hčere
vojakov tebajske legije, ki jih je dal na ozemlju sedanje Švice umoriti Dioklecijanov sovladar Maksimijan. Ali je morebiti bližja resnici kronika, ki
poroča, da je bila Uršula prednica nekega samostana pri Kölnu in se je ob
času preseljevanja narodov s svojimi redovnicami zatekla za obzidje Kölna
in je ob padcu mesta šla raje v smrt kakor v sramoto. Po pripovedovanju v
Zlati legendi Jakoba de Voragine je bila Uršula baje hči britanskega kralja.
Zasnubil jo je neki anglosaški kraljevič. Dobil bi jo, ko bi se pokristjanil in
počakal tri leta, da Uršula s tovarišicami poroma v Rim. Uršula se res odpravi na pot, ko pa se vračajo, jih pred Kölnom napadejo in pomore Huni.
Hunski kralj hoče Uršulo za ženo; ker ga ne mara, jo sam z lokom ustreli.
Odmeve te legende najdemo v ljudskih pesmih, ki so v visokem srednjem
veku nastale na naših tleh. Sveta Uršula je danes zavetnica ženskih
vzgojnih zavodov, kajti sv. Angela Merici, ki je leta
1535 ustanovila redovno družbo, ki ji je bil namen
vzgoja deklet, je za zaščitnico te svoje ustanove izbrala sveto Uršulo, zato se članice te družbe imenujejo uršulinke. Na Slovenskem so se uršulinke naselile najprej v Gorici (1672), od tam so
prišle leta 1702 v Ljubljano. Njihov samostan je ob
cerkvi Svete Trojice na Kongresnem trgu. Tam so
predvojno imele odlično gimnazijo. Delovale so tudi
v Škofji Loki in v Mekinjah pri Kamniku. Danes
imajo uršulinke svoje postojanke v Ljubljani in na
Pržanu, v Mekinjah, pri Svetem Duhu pri Škofji
Loki, v Mariboru ter v Izoli. Sveto Uršulo upodabljajo s puščico v roki, z mučeniško palmo, z zastavo
s križem, s krono, s plaščem, razprostrtim nad svojimi tovarišicami, z ladjo
poleg sebe. Na Slovenskem je sv. Uršuli posvečenih več podružničnih
cerkva, od katerih je najbolj znamenita tista na koroški Uršlji gori. Uršula,
raje Urška ali Urša, je vedno bolj priljubljeno žensko ime na Slovenskem.
Ime Uršula izhaja iz latinskega Uršula, ki ga razlagajo kot pomanjševalnico
besede ursa, kar pomeni 'medvedka'.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
Mojzes – zgled vztrajne molitve.

29. NEDELJA MED LETOM
Družinska nedelja
20. 10. 2019 – 27. 10. 2019

Misijonska nedelja:

Papež Frančišek želi dati misijonskemu delovanju Cerkve nov zagon.
Misijonsko delovanje predstavlja bistvo Cerkve. Slednjega je Jezus
učencem zapovedal zapovedal ob vnebohodu: »Pojdite po vsem
svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). Po besedah
papeža Frančiška »sprejetje tega Gospodovega naročila ni neka izbira, ampak je njena nujna naloga. Cerkev je namreč, kot je spomnil
že II. vatikanski koncil, po svoji naravi misijonska«. Smisel obstoja
Cerkve je zato le zaradi njene misijonske narave. Misijonsko delovanje je tako osnovna nit vsakega dejanja Cerkve. Zato lahko
rečemo, da je Cerkev misijonska, ali pa je ni. V tem kontekstu je papež Frančišek tudi razglasil letošnji »izredni misijonski
mesec«, da se obudi zavedanje izjemnega pomena misijonskega delovanja za Cerkev ter da z novim zagonom
nadaljujemo misijonsko preoblikovanje življenja in pastorale. Pri tem je bistveno zavedanje, da nismo mi protagonisti misijonov, ampak je to Sveti Duh.
Naše sodelovanje s Svetim Duhom, ki neločljivo deluje v
povezavi s sveto Cerkvijo, katere glava je Kristus, je
ključnega pomena. Z razpoložljivostjo srca moramo dopustiti, da
Sveti Duh preko nas ustvarja na novo. K temu nas je ob začetku
svojega pontifikata pozval že sveti papež Janez Pavel II. z besedami:
»Ne bojte se odpreti vrat Kristusu«.
Cerkev mora po besedah papeža Frančiška postajati vedno bolj Cerkev v
misijonih. Potrebno je stanje stalnega misijona, torej stanje odprtosti
našega duha ustvarjalni novosti Svetega Duha.
Papež Frančišek povzame besede papeža Janeza Pavla II. rekoč, da je
poslanstvo, ki ga je Kristus Odrešenik zaupal Cerkvi, še »zelo daleč od
svoje izpolnitve« in da pogled na človeštvo dokazuje, da »je to poslanstvo
še vedno na začetku«.

