2. adventna nedelja
Brezmadežno spočetje
Device Marije
Dekliška nedelja
08. 12. 2019
Ponedeljek 09. 12. 2019
Peter Fourier
Torek 10. 12. 2019
Loretska Božja Mati
Sreda 11. 12. 2019
Damaz I., papež
Četrtek 12. 12. 2019
Devica Marija iz Guadalupe
Petek 13. 12. 2019
Lucija, devica
Sobota 14. 12. 2019
Janez od Križa, duhovnik
3. adventna nedelja
Družinska nedelja
15. 12. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri v zahvalo za dar življenja in za zdravje
Marije Mlakar

Ob 7.00 za + Marijo Zorko in Ludvika

Ob 17.00 za + Jožeta (obl.) in Marijo Kotnik ter
sorodnike Kotnik-Klančnik
Ob 17.00 za + Vinka Flisa (obl.) in rodbino Grosek
- Flis
Ob 17.00 za + Alojza Firerja (obl.) in sina Božidarja
Ob 7.00 za + Franca (obl.), Alojzijo, Zdenka in
Maksimilijana Breznika
Ob 8.00 za + Janeza Ozimiča (8. dan)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Jožefo Firer (obl.) in moža Alberta

1. Četudi je danes druga adventna nedelja, obhajamo praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja, ko se spominjamo velike Božje naklonjenosti, da
je bila Marija brez madeža spočeta in izvoljena za mater Božjemu Sinu.
Vsem, ki danes godujete iskrene čestitke z željo, da bi jo čim bolj posnemali
v njenih krepostih.
2. Včeraj se je zbralo kar 31 mladincev in nam pripravilo lepo praznovanje sv.
Miklavža. Težko je verjeti, da jih je bilo kar 31. Vsekakor je to velik Božji dar
župniji in čudovito upanje na prihodnost župnije. Tako Miklavžu kot ostalim
mladincem se iskreno zahvaljujemo za njihovo dobroto in skrb za otroke.
Bilo jih je 160. Pripraviti poučno igrico in obdariti 160 otrok ni kar tako. Zato
velja velik boglonaj mladincem za veliko skrb za otroke! Po obdarovanju
otrok pa smo obiskali še 6 starejših župljanov in jih osrečili z obiskom in
simboličnimi darovi. Tudi za to hvala mladinski skupini in Štrankovim za
kombi.
3. Vsi tisti, ki ste se prijavili na Slomškovo bralno priznanje, se oglasite
prihodnjo nedeljo po deseti sveti maši v pisarni, da si sposodite knjige ali
že pripovedujete o prebranem.
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto. Hvala tudi Damijanu Tomažiču za pomoč
pri raznovrstnih delih.

Izvolil je Najvišji me, posvetil

Vsa lepa in vsa polna milosti

Izvolil je Najvišji me, posvétil,
določil v sivi me je že davnini,
da zarja vsej človeški bom družini,
žar milosti mi v duši je zanetil.
Noben me ni udarec presenetil,
v nobeni nisem še zašla temini,
v nobeni zrušila se razvalini:
Bog sam po meni je zemljanom svetil.
Na vseh poteh Gospod je bil z menoj
in dvignil me je k sebi v večno slavo,
izbrano prvo izmed vseh stvari.
Ogrnil v veličastva sij me svoj,
ovenčal z mano zemsko je naravo,
da v Bogu posinovljena blesti.

Vsa lepa in vsa polna milosti
spolnjujem voljo svojega Gospoda,
v njegovih rokah moja je usoda,
služiti moja duša mu želi.
Ne zlomim se – karkoli se zgodi:
izvoljena duhovna sem posoda,
od roda traja moja čast do roda,
tema pred mano svojo moč gubi.
Deviški, nedotaknjen, čist oltar,
za najsvetejšo Božjo sem daritev,
določena za to od vseh vekov.
Ognjišče svojih zvestih sem sinov,
sprejemam, blagoslavljam njih molitev,
spreminjam v Večnemu prijeten dar.

Zdenka Serajnik

Zdenka Serajnik

Papež Frančišek je 3. decembra 2019 imenoval dosedanjega direktorja koroške Caritas, koroškega Slovenca msgr. dr. Jožeta Marketza (r. 30.7.1955) za novega škofa krške oz. celovške škofije (Gurk) v Avstriji.
Novemu škofu iskreno čestitamo! Prav pa je, da ga tudi mi
s svojo molitvijo podpiramo.
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, 28. 02. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

2. adventna nedelja
Dekliška nedelja
08.12.2019
3. adventna nedelja
Družinska nedelja
15.12.2019

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

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

4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
22.12.2019

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

Lepo je, kar je vzgojno! (Platon)

Mladinska skupina na Prihovi - 31. mladincev 😊

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
2. adventna nedelja
BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
08. 12. 2019 – 15. 12. 2019

SVETNIK TEDNA – Damaz I., papež
Najpomembnejša »poteza« papeža Damaza je bila, da si je za svojega tajnika izbral učenjaka sv. Hieronima ter mu naročil, da pregleda stara svetopisemska
besedila in jih iz grščine in aramejščine prevede v latinščino. Hieronim je delo
nadaljeval tudi po Damazovi smrti in tako je nastal splošno razširjeni in rabljeni prevod Vulgata, ki ga je tridentinski cerkveni zbor
leta 1546 razglasil za avtentičnega in se uporablja še danes. V
Damazovem času se je dokončno utrdil tudi nauk o Sveti Trojici,
veroizpoved je dobila svojo sedanjo veljavno obliko, obogatil je liturgijo z ureditvijo cerkvenega leta in določil kanon (seznam) svetopisemskih knjig. Veliko je storil za utrditev papeštva v Rimu. Zelo
je častil mučence in se pri tem izkazal kot pesnik, saj je zanje sestavil vrsto epitafov (nagrobnih napisov), t. i. »Damazovi napisi«.
Dal je urediti podzemna grobišča in spet odprl katakombe, ki jih je
dal cesar Dioklecijan zazidati. V njegovem času se je uveljavil škofijski sedež v Emoni (Ljubljani). Ime: Izhaja iz latinske besede adamas, ki pomeni
»diamant«. Rodil se je okoli leta 305, po nekaterih (bolj verjetnih) virih v Rimu, po
drugih pa v kraju Idanha-a-Velha v Španiji, umrl pa 11. decembra 384 v Rimu.
Družina: Damaz je bil sin španske družine, ki je živela v Rimu. Njegov oče Anton
je bil duhovnik pri cerkvi sv. Lovrenca v Rimu, materi pa je bilo ime Lavrencija.
Vemo, da je imel sestro Ireno. Goduje: 11. decembra.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek: Če si izbral Kristusa, ne moreš iti k vedeževalcu
'Kako to, da če veruješ v Jezusa Kristusa, greš k čarodeju, k
vedeževalcu, k vsem tem ljudem?' In pravi: 'Saj jaz verujem v Jezusa Kristusa, a za vsak slučaj grem tudi k njim.' Lepo prosim, čarodejstvo, magija
ni krščanska. Te stvari, ki se počnejo, da bi se napovedalo prihodnost ali
spremenilo življenjske situacije, niso krščanske. Kristusova milost ti prinaša
vse: moli in zaupaj v Gospoda.«
Papež je zbrane zaprosil, naj razmislijo še o izdelovanju kipov boginje Artemide. Gre za dejavnost, ki je prinašala veliko denarja.
Zatem se je Pavel iz Efeza napotil proti Jeruzalemu in prispel v
Milet (glej Apd 20,1-16). Od tu je poslal sporočilo starešinam (duhovnikom)
Cerkve v Efezu in jih poklical k sebi, da bi jim dal 'pastoralna' navodila (glej
Apd 20,17-35). Papež je pripomnil, da je to ena najlepših strani v Apostolskih delih, in predlagal, naj danes vzamejo v roke Novo zavezo in v 20.
poglavju Apostolskih del preberejo o Pavlovem slovesu od efeških duhovnikov. »Je način, da razumemo, kako se apostol poslavlja in tudi kako se
morajo duhovniki danes posloviti in kako se morajo posloviti vsi kristjani.«
Nato Pavel opogumlja odgovorne v skupnosti in jim naroča:
»Pazíte nase in na vso čredo.« To je delo pastirjev, je dodal papež: paziti
sebe in čredo. Pastir, župnik, duhovnik, škof, papež morajo paziti, bdeti, da
bi lahko varovali čredo. In prav tako bdeti nad sabo, izpraševati svojo vest
in videti, kako opravljajo to svojo dolžnost bdenja. »Pazíte nase in na vso
čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da bi pasli Božjo Cerkev,
ki si jo je bil pridobil s svojo krvjo« (Apd 20,28). »Od škofov se zahteva
največja bližina čredi, pridobljena z dragoceno Kristusovo krvjo, ter pripravljenost, da jo branijo pred volkovi. Škofje morajo biti izredno blizu ljudstvu,
da bi ga varovali, ga branili, ne smejo biti ločeni od ljudstva.« Potem ko je
Pavel odgovornim v Efezu zaupal to nalogo, jih izroči v Božje roke in jim
zaupa »besedo njegove milosti« (Apd 20,32), ki je kvas za vsako rast in pot
svetosti v Cerkvi. Povabi jih, naj delajo z lastnimi rokami kakor on, naj niso
drugim v breme, naj pomagajo slabotnim in naj izkusijo, da je »večja sreča
dajati kakor prejemati« (Apd 20,35).

