33. nedelja med letom

Svetovni dan ubogih
Družinska nedelja
17. 11. 2019
Ponedeljek 18. 11. 2019
Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla
Torek 19. 11. 2019
Matilda, redovnica
Sreda 20. 11. 2019
Edmund, kralj
Četrtek 21. 11. 2019
Darovanje Device Marije
Petek 22. 11. 2019
Cecilija (Cilka), devica
Sobota 23. 11. 2019
Klemen I., papež
34. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
24. 11. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Petra Korošca in
rodbino

Ob 18.00 za + Milana Mernika (8. dan)
Ob 17.00 za + Maksa Gosnika (obl.)
Ob 7.00 za + Gabrijelo Ramot (1783)
Ob 7.00 za + Vido in Albina Brgleza ter sorodnike
Ob 8.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (1846)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Alojza Kočnika
(obl.) in starše

1. Danes je svetovni dan ubogih. Papež Frančišek je zapisal, da »reveži najprej potrebujejo Boga, njegovo ljubezen, ki postane vidna preko svetih
oseb, ki živijo poleg njih; ki v preprostosti svojega življenja izrazijo moč krščanske ljubezni. Bog uporabi mnoge poti in neskončna sredstva, da bi dosegel srca oseb. Seveda, reveži se nam približajo tudi zato, ker jim delimo
hrano, vendar pa je to, kar resnično potrebujejo, preko toplega obroka ali
sendviča, ki jim ga ponudimo. Reveži potrebujejo naše roke, da bi si opomogli; naša srca, da bi ponovno čutili toplino naklonjenosti; našo prisotnost,
da bi presegli osamljenost. Preprosto, potrebujejo ljubezen.« (št. 8)
2. V petek, na praznik sv. Cecilije, ste pevci vabljeni na predavanje ob 18.00 uri v župnijsko dvorano v Slovenskih
Konjicah, nato pa na veselo druženje ob obloženi mizi v
Konjičanki. Iskrene čestitke! Naj vam sv. Cecilija izprosi
milosti, da bi še v naprej radi prepevali Bogu v čast, žrtvovali čas za pevske vaje in se veselili poslanstva, ki vam
je zaupano. Prihodnjo nedeljo pa ste vse pevske skupine,
vključno z otroškim pevskim zborom, vabljeni v župnijski dom na kosilo.
3. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €). Prihodnjo nedeljo pa boste
že lahko kupili adventne venčke, ki jih bodo tudi letos naredili naši mladinci.
Prispevek za venček znaša 7€. Tudi letos nas bo na Prihovi obiskal sveti

Miklavž, zato vas vabimo, da se nam pridružite 7. 12. ob 16h na Miklavževanju. Animatorji so pripravili kratko poučno igro. Vstopnice lahko kupite
naslednji dve nedelji v veroučni učilnici na Prihovi po obeh svetih mašah.
Prispevek na otroka znaša 10€.
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Teden zaporov 2019 obhajamo od 17. do 23. Novembra. Namen tedna
zaporov je, da se kristjani v večji meri zavedamo potreb vseh, ki se jih dotika zapor: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih
v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
Naslov letošnjega tedna zaporov se glasi »Kaj je zate svoboda & si ti
svoboden?«. Božja volja je, da bi bili takšni, kot nas je ustvaril. V zaporu
so mnogi ljudje, ki jim je pogosto težko verovati, da ima Bog sploh kakšen
interes za njih in njihova življenja. Težko sprejemajo idejo, da so ustvarjeni
po Božji podobi in ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez kriminala,
aretacij in zapora. Tudi vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi
dejanji in njihovimi učinki, pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je
obljubljena s Kristusovo svobodo. S skupno molitvijo za vse, se vključujemo
v delovanje Božje zaveze odrešenja – da bi vsaka oseba lahko odkrila, kaj
zares predstavljata odrešenje in svoboda. Naj nas teden zaporov med
seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo
zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Robert Friškovec

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.
Marij KOGOJ
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

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.

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija. Beethoven
33. nedelja med letom
Družinska nedelja
17.11.2019
34. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24.11.2019

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

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

1. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.12.2019

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Albin Pučnik

10.00
1. berilo: Petra Jug
2. berilo: Žan Pem

PRAZNIK TEDNA – Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Nad grobovoma svetega Petra in Pavla je že v 4. stoletju cesar Konstantin dal
postaviti baziliki, katerih obletnici posvečenja so se že od 11. stoletja naprej
spominjali na današnji dan. Prvotno baziliko sv. Petra v Vatikanu so v 16. stoletju
nadomestili z novo in veličastno, ki so jo pa posvetili šele 18. novembra 1626.
Prvotna bazilika sv. Pavla izven obzidja pa je v 19. stol. močno pogorela. Na novo
zgrajeno baziliko sv. Pavla so posvetili 10. decembra 1854. Ko je cesar Konstantin
312 osvojil Rim, je podaril Melkijadu Lateransko palačo – cesarsko rezidenco -,
kjer je Silverster začel graditi cerkev, baziliko svetega Janeza v Lateranu. Na njegovo pobudo je začel cesar Konstantin graditi na Vatikanskem griču nad grobom
apostola Petra baziliko svetega Petra na mestu nekdanjega poganskega Apolonovega svetišča, kakor tudi baziliko
apostola Pavla. Gradnja sedanje bazilike svetega Petra se je začela 18.
aprila 1506 in je trajala do leta 1626.
Čeprav vatikanska bazilika ni uraden papežev sedež kot sedež rimskega škofa (to je Lateranska bazilika), je gotovo njegova glavna cerkev in v njej se odvija večina papeških slovesnosti. V baziliki je shranjena tudi relikvija sedeža apostola Petra. Ta
sedež, imenovan tudi Cathedra Petri, je svečan škofovski stol (katedra), od koder
je papež izvajal svojo službo. Do danes so ohranjeni le drobci originalnega stola, vzidani v oltar, še vedno
pa se za izvajanje papeške oblasti uporablja izraz ex cathedra – s (Petrovega) stola. Baziliko svetega Pavla je začel graditi rimski cesar Konstantin nad mestom, kjer je po
izročilu pretrpel mučeništvo apostol
Pavel. Tam so njegovi učenci
postavili spominsko kapelo cella
memoriae. Prvo cerkev je dal sezidati cesar Valentinijan okrog leta 370. V noči 15.
na 16. julij 1823 je v cerkvi izbruhnil požar, ki je trajal okrog pet ur in uničil velik
del cerkve. Po požaru je ostalo pokonci le malo ogrodja. Nekateri viri poročajo, da
so obnovitelji po požaru 1823 zamislili popolnoma novo cerkev in da so brez
potrebe podrli del stavbe in zvonik. Drugi viri menijo, da so stavbeniki in papeži
storili vse, kar je bilo možno s takratnim znanjem in izkušnjo, materialom in tehniko, da bi v novo stavbo vključili kar je ostalo od požara.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
33. NEDELJA MED LETOM
Družinska nedelja
Svetovni dan ubogih
17. 11. 2019 – 24. 11. 2019

Papež Frančišek: Zaščita mladoletnikov v digitalnem svetu je skrb vseh!
»Izziv, ki se postavlja pred nas je mladoletnikom omogočiti varen dostop
do teh tehnologij, s tem da se jim istočasno zagotovi zdravo in mirno rast,
da ne bi bili predmet nesprejemljivega kriminalnega nasilja ali resno škodljivih vplivov na integriteto njihovega telesa in duha.«
Žal pa so zlorabe mladoletnikov v digitalnem svetu v naglem porastu. Vrtoglavo narašča širjenje pornografije, s čimer je pogosto povezana tudi trgovina z osebami. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da je ta material preko spleta
dostopen tudi samim mladoletnikom. »Večji del znanstvenih študij soglaša
s težkimi posledicami, ki jih to ima na psiho in vedenje mladoletnikov. To
so posledice, ki trajajo vse življenje in so povezane z resnimi oblikami
odvisnosti, z nagnjenji k nasilnemu obnašanju, z resno motenimi čustvenimi in spolnimi odnosi.« »Moralna obsodba škode, ki je povzročena
mladoletnikom zaradi slabe uporabe novih digitalnih tehnologij, se mora
spremeniti v konkretne iniciative. Bolj ko čas teče, bolj je zlo ukoreninjeno in težje ga je odstraniti,« je poudaril.
Kreativnost in inteligenca človeka sta čudoviti, a morata biti usmerjeni v pozitivno smer za celotno dobro osebe v vsem njenem
življenju, od otroštva dalje. Vsaj vzgojitelj, vsak starš to ve zelo
dobro in se mu mora pri njegovem delu pomagati in ga podpirati s soglasnim prizadevanjem nove zavezanosti vseh vzgojnih institucij in sil.
K temu ne prispeva samo zdrava etična pamet, ampak tudi verski pogled,
ki ima univerzalno razsežnost, kajti temelje za spoštovanje človeškega
dostojanstva polaga na veličino in svetost Boga, človekovega Stvarnika in
Odrešenika. »Zaščita mladoletnikov v digitalnem svetu, to je v našem svetu
danes in jutri, nas mora videti združene kakor priče Božje ljubezni do vsake
osebe, začenši pri najmanjših in nezaščitenih, da bi v vseh, na vseh koncih
sveta in vseh veroizpovedi, pomagali k rasti pozornosti, skrbi in zavedanja.
S površja zemlje želimo odstraniti vsako vrsto zlorabe mladoletnih. Glejmo
jih v oči: to so vaše hčere in vaši sinovi, moramo jih ljubiti kot Božje mojstrovine in otroke. Pravico imajo do dobrega življenja. Dolžni smo narediti
vse, kar je mogoče, da ga bodo tudi imeli.«

