34. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
24. 11. 2019
Ponedeljek 25. 11. 2019
Katarina Aleksandrijska
Torek 26. 11. 2019
Obletnica posvetitve celjske
stolnice
Sreda 27. 11. 2019
Modest in Virgil, škofa
Četrtek 28. 11. 2019
Katarina Laboure, redovnica
Petek 29. 11. 2019
Filomen, mučenec
Sobota 30. 11. 2019
Andrej, apostol
1.- adventna nedelja
Nedelja Karitas
Nedelja mož in fantov
01. 12. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Alojza Kočnika
(obl.) in starše

Ob 7.00 za + Emila Škornika (1970)

Ob 17.00 za + Pavlino Vrbek (2083)
Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1894)
Ob 17.00 za + Antona Leskovarja
Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2103)
Ob 8.00 za + Marijo in Jožefa Pliberška (Žužman)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Miro Pučnik in Marijo Flis

1. Četudi je praznik sv. Cecilije za nami, mi dovolite, da izrazim svojo
hvaležnost vsem pevskim skupinam (MePZ, Moški pevski zbor, Jubilus in
otroški pevski zbor), predvsem pa organistoma Davidu Preložniku in Petru
Tonkoviču ter organistki Klavdiji Ozimič za požrtvovalno delo. Še posebej
čutim veliko dolžnost in hvaležnost organistu Davidu Preložniku, ki je
zaradi novih obveznosti po sedmih letih požrtvovalnega dela, svojo službo
organista prepustil Klavdiji Ozimič. Želimo mu še naprej bogatega
glasbenega ustvarjanja, s pomočjo cerkvenih pesmi veselega
posedanjenja Božjega gostoljubja in z žarom vere
prežetega opevanja Božje slave povsod, kjerkoli ga
bo vodila življenja pot. Dragi David, iskrena hvala
in vedno dobrodošel na Prihovi.
Hvala vsem pevcem, ki se trudite in žrtvujete svoj čas
za pevske vaje in dejavno sodelovanje pri bogoslužjih.
Hvala tudi vsem vam, ki s svojo pesmijo in glasnim
odgovarjanjem duhovniku povzdigujete duha bogoslužja in nam
omogočate globlje doživetje Božjih skrivnosti. Naj vam sv. Cecilija izprosi
milosti, da vam bo bogoslužje zmeraj vir in izvir največjega veselja ter čas
posvečen Bogu. Iskren boglonaj za vaše služenje Bogu in Cerkvi.
2. Po maši lahko dobite adv. venčke (7€), v pisarni pa Marijanski koledar (3€).

3. Zahvala in spodbudne besede dosedanjega organista Davida Preložnika:
Spoštovani župljani župnije Prihova!
Dovolite mi, da se ob današnjem prazniku nedelje
Kristusa Kralja in ob praznovanju preteklega godu
sv. Cecilije poslovim.
Vesel in hvaležen sem, da mi je bila zaupana naloga zborovodje na Prihovi. Kljub številnim obveznostim in naporu sem z veseljem prihajal na Prihovo ter pomagal pri razvoju cerkvene glasbe. Trenutno mi čas in druge okoliščine ne dopuščajo, da
bi lahko redno prihajal na Prihovo, zato sem odločitev sprejel z odgovornostjo do župnije, saj je za takšno delo potrebna maksimalna prisotnost
človeka, jaz pa tega ne morem več zagotavljati. O vseh podrobnostih so
bili seznanjeni gospod župnik, vodstvo zbora in pevci na vaji, 29. 8. 2019.
Zboru želim vse dobro pri nadaljnjem ustvarjanju in verjamem, da bodo še
naprej dobro ter zavzeto opravljali svoje poslanstvo.
Iskrena hvala gospodu župniku Slavku Krajncu za zaupanje do mojega
strokovnega dela ter zgledno sodelovanje! Hvala pa tudi gospe Mirjani Magič za vse kar je dobrega storila zame in mojo družino! Želim vam vse dobro
in lep pozdrav!
David Preložnik
4. 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 v veroučni učilnici po obeh
svetih mašah. Prispevek na otroka znaša 10 €.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Zopet so pred vrati božično - novoletni prazniki. V
ta namen vas učenci šole in otroci vrtca Prihova
vabimo v nedeljo, 1. 12. 2019 ob 11. uri, da
obiščete božično - novoletni bazar v zgornji
dvorani Župnijskega doma Marijinega varstva.
Naše spretne roke so ustvarile različne zanimive in
uporabne izdelke. Zbrana sredstva bomo namenili za potrebe naših
dejavnosti. Vljudno vabljeni!
Učenci in otroci vrtca in šole Prihova
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 06. 12. 2019
petek, 13. 12. 2019
petek, 20. 12. 2019
petek, 27. 12. 2019
petek, 03. 01. 2020
petek, 10. 01. 2020
petek, 17. 01. 2020

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 24. 01. 2020
četrtek 31. 01. 2020
petek, 07. 02. 2020
petek, 14. 02. 2020
petek, 21. 02. 2020
petek, 29. 11. 2019

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Ženiti se mlad se zdi prezgodaj, star pa je prepozno! 
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1. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.12.2019

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

10.00
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Lucija Pučnik
10.00
1. berilo: Petra Jug
2. berilo: Žan Pem

2. adventna nedelja
Dekliška nedelja
08.12.2019

7.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Mira Rubin

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

SVETNICA TEDNA – Katarina Laboure, redovnica
V srcu Pariza je hiša redovnic usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega.
Srce te hiše je kapela čudodelne svetinje. V njej se vsako leto zvrsti skoraj toliko
romarjev kot v Lurdu. V tem svetem prostoru je današnja godovnjakinja sv. Katarina Laboure doživela več skrivnostnih srečanj z Božjo Materjo Marijo. Pri drugem
prikazanju, 27. novembra leta 1830, se je okoli nebeške Gospe prikazal napis: »O
Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!« Redovnici je
Marija naročila, naj da izdelati svetinjice s podobo in z napisom, ki ju
je bila videla. Ta datum pomeni rojstni dan 'čudodelne svetinje'. Na
eni strani je lik Marije z zgoraj navedenim napisom, na drugi pa je
črka M, nad njo križ, pod njo pa dve srci: eno obdano s trnjevo krono
(Jezusovo), drugo prebodeno z mečem (Marijino). »Čudodelna« se
imenuje po uresničitvi Marijine obljube: »Vsi, ki jo bodo nosili (z vero
in zaupanjem), bodo deležni velikih milosti.« Preprosta redovnica
Katarina Laboure, ki jo je Brezmadežna izbrala za svojo glasnico, se je rodila 2.
maja 1806 kot deveta od enajstih otrok pobožnih kmečkih staršev v francoski
pokrajini Burgundiji. Ko ji je bilo devet let, ji je umrla mama in Katarina je nekaj
časa zelo uspešno gospodinjila veliki družini. Njeno življenje je bilo delo in molitev,
prosti čas pa je prebila v cerkvi. Oče jo je odločno zavračal, da bi šla v samostan
usmiljenk za svojo najstarejšo sestro. Pri 24 letih ji je le uspelo priti v samostan v
Parizu. Kot novinka je imela pogosta videnja Odrešenika v najsvetejšem zakramentu. Ob teh videnjih si je zaželela, da bi videla tudi Božjo Mater Marijo. To se je
zgodilo 19. julija 1830. »To je bil najsrečnejši trenutek mojega življenja.« Marija ji
je dejala, da ji bo Bog zaupal neko poslanstvo. 27. novembra 1830 je med premišljevanjem redovne družine Katarina videla Božjo Mater, stoječo na polkrogli, pod
nogami se ji je zvijala pohojena kača, njene povešene roke, izžarevajoče valove
svetlobe, so se polne usmiljenja sklonile k zemlji. Zaslišala je Marijin ukaz, naj da
izdelati svetinjice s to podobo in z napisom »O Marija, brez madeža spočeta, prosi
za nas, ki se k tebi zatekamo.« Čudodelna svetinjica je v srcih katoličanov utrdila
vero v skrivnost Marijinega brezmadežnega spočetja in z veseljem so pozdravili
versko resnico o tem, ki jo je leta 1854 razglasil papež Pij IX. Umrla je 31. decembra leta 1876. Njeno nestrohnjeno telo počiva v kapeli materne hiše v Parizu.
Za blaženo je bila razglašena leta 1933, za svetnico pa leta 1947.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek mladim na Tajskem: Dragi prijatelji! Da
ogenj Svetega Duha ne bi ugasnil in bi mogli ohranjati živ pogled in
srce, je potrebno biti dobro ukoreninjeni v veri naših prednikov:
staršev, starih staršev in učiteljev. Ne zato, da bi ostajali zaporniki
preteklosti, ampak da bi se naučili imeti tisti pogum, ki nam lahko
pomaga odgovoriti na nove zgodovinske situacije. V svojem življenju
so kljubovali mnogim preizkušnjam in trpljenju. Vendar pa so na poti
odkrili, da je skrivnost srečnega srca varnost, ki jo dobimo tedaj, ko
smo zasidrani, ukoreninjeni v Jezusu: v Jezusovem življenju, v njegovih besedah, v njegovi smrti in vstajenju.
»Včasih sem videl lepa mlada drevesa, ki so stegovala veje
proti nebu in se dvigala vedno višje in so se zdela kot pesem upanja. Pozneje pa sem jih po nevihti našel podrta, brez življenja. – In
veste, zakaj? – Imela so namreč plitve korenine, razširila so svoje
veje, ne da bi se prej dobro ukoreninila v zemljo in so tako klonila
pred napadi narave. Zato me boli, ko vidim, kako nekateri predlagajo
mladim, naj gradijo prihodnost brez korenin, kakor da bi se svet
začenjal ta trenutek. Saj "je nemogoče, da drevo raste, če nima
močnih korenin, ki pomagajo biti dobro utrjen in pripet na zemljo.
Dekleta in fantje, làhko je 'odleteti', ko se nimaš česa oprijeti in
se nikamor nasloniti.« Brez močnega čuta ukoreninjenosti nas lahko
»glasovi« tega sveta, ki se borijo za našo pozornost, zbegajo. Mnogi
izmed njih so mamljive, dobro »naličene« ponudbe, ki se na začetku
zdijo lepe in mogočne, vendar pa sčasoma puščajo le praznino, utrujenost, samoto in ravnodušnost ter ugašajo tisto iskro življenja, ki jo
je Gospod nekega dne prižgal v vsakem izmed nas.
Dragi mladi! Vi ste nova generacija, z novimi upanji, novimi sanjami in novimi vprašanji. Vabim vas, da ukoreninjeni v Kristusu ohranjate živo veselje in se ne bojite gledati na prihodnost z zaupanjem.

