4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
22. 12. 2019
Ponedeljek 23. 12. 2019
Ivo, škof
Torek 24. 12. 2019
Adam in Eva, prastarši

Sreda, 25. 12. 2019
BOŽIČ
Gospodovo rojstvo
Četrtek 26. 12. 2019
Štefan, diakon
Petek 27. 12. 2019
Janez, apostol
Sobota 28. 12. 2019
Nedolžni otroci

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Vladimirja (obl.) in rodbino Grosek-Flis

Ob 18.00 ! za + Srečka Pučnika
Ob 7.00 za + Emila Škornika (1971)
Ob 24.00 +Marijo in Antona Juharta (Kreps 1680)
Ob 7.00 za žive in pokojne farane
Ob 10.00 +Marijo Pliberšek (obl.), Antona in Jožefo
Ob 7.00 za + Franca Flisa (2000)
Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve
Ob 7.00 za + Albina (obl.), Jožefo, Metoda in Marijo
Pučnik
Ob 7.00 za + Jožeta Pliberška obl. (Petkov)

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + starše Jožefo in Franca Gumzeja ter sorodnike
1. Iskrena hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku za današnje spovedovanje.
2. Danes smo dobili Betlehemsko luč, ki naj nas še tesneje poveže s
skrivnostjo Kristusovega rojstva. Z navzočnostjo Betlehemske luči bodimo
še tesneje povezani s Kristusom in naši domovi bodo košček Betlehema. V
zvonici lahko dobite sveče z lanterno vred in vložne sveče.
3. Prihodnji teden, vse do 6. januarja, ne bo verouka, zato naj pridejo otroci k
mašam. Starši ne pozabite priti z njimi!
4. V torek, na sveti večer, bo ob 22.30 uri po cerkvenih zvočnikih klasična
adventna in božična glasba, oznanjala da je čas, da se zberemo k notranji
zbranosti in duhovni pripravi na polnočno mašo. Ob 23.30 bo mešani pevski
zbor zapel božično devetdnevnico in nekaj adventnih pesmi, zato vas
vabim, da pridete k polnočni maši že ob 23.30. Po maši bo v dvorani agape.
5. V sredo, na praznik Jezusovega rojstva, bo ob deseti uri, po prošnji po
obhajilu, božičnica, ki so jo pripravili otroci. Po maši pa bodo otroci
obdarovani z ovčkami in še nekaj za sladkosnedne. Popoldan pa bo v
tukajšnji cerkvi ob 18.00 uri »Čisto pravi božični koncert«. Prepevali bodo
domači pevski zbori in solisti. Vabljeni. Po koncertu pa ste vsi vabljeni v
dvorano na okrepčilo. Naj bodo božični prazniki v poživitev vere in utrditev
družinske in župnijske povezanosti med seboj in z Bogom.
6. Na nedeljo Svete Družine bo pri deseti maši blagoslov otrok. Vabljeni otroci!
7. Letos bomo imeli prvič pred vrtom velike jaslice, ki jih je izdelal organist
Peter Tonkovič. Na božič, po deseti maši, jih bomo blagoslovili. Vabljeni k
SVETA DRUŽINA
29. 12. 2019

ogledu jaslic in iskren boglonaj Petru za veliko delo. Prav tako vabljeni k
ogledu jaslic pri Sv. Joštu in sicer 1. in 2. januarja popoldan od 13. ure
naprej.
8. Iskrena hvala Pavlici, Stanku in Alojzu Pučniku za Betlehemsko luč; Daši in
ostalim mladincem za postavitev jaslic, Milanu
Pučniku za smreke; hvala Alfonzu, Marjanu in
Antonu Zajku, Tomažu in Darjanu Gorenaku,
Kristjanu Mlakarju (VIP LED) za nove lučke in
namestitev božične zvezde; hvala Slavku Pučniku,
Romanu Lubeju, Dušanu Podergajsu, Simonu
Korošcu in Miranu Leskovarju za sekance; Janku
Juhartu za pleskanje; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
9. Na Štefanovo bo blagoslov vode in soli: za
blagoslov
stanovanja,
hleva
in
živine,
blagoslovljeno sol pa lahko daste živini, kot tudi za soljenje hrane. Po maši
bom začel z blagoslovi družin in domov. Začel bom na Prihovi in nadaljeval
po ustaljenem vrstnem redu. Na praznik sv. Janeza bo blagoslov vina.
Upam, da se ne bo kdo zmotil in prinesel kisa☺.
10. Pred nami je tudi novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite imeti
naročen verski tisk preko župnije, da se oglasite v župnijski pisarni.
11. Kot ste lahko opazili smo naredili prvi korak in namestili dva radiatorja v
cerkev, tako smemo upati, da bomo nekoč vendarle imeli tudi v naši cerkvi
bolj toplo. Hvala Maksu Leskovarju in vsem, ki ste finančno podprli ta prvi
korak. Čaka nas seveda še veliko delo.
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
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SVETA DRUŽINA
29.12.2019
JEZUSOV KRST
05.01.2020

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.

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik

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

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

SVETNIK TEDNA – Štefan, diakon in prvi mučenec
Svetopisemski pisatelj Apostolskih del nam je zapustil eno najbolj pretresljivih
zgodb o smrti prvega krščanskega mučenca. Bil je eden izmed sedmih diakonov,
ki so jih apostoli s polaganjem rok posvetili in jim zaupali službo oznanjanja božje
besede ter oskrbovanja miz. Bil je mož »na dobrem glasu, poln vere in Svetega
Duha«. Bolj kot ostali se je odlikoval po modrosti in duhu, ki se mu nasprotniki niso
mogli ustavljati, božja milost pa je po njem delala velike čudeže in čudovita znamenja. Kot sijajen govornik je s svojimi pridigami ter močno karizmo privlačil številne poslušalce in bil zato trn v peti nasprotnikom Jezusovega nauka. Po neki
njegovi goreči pridigi se je tako vnela burna razprava: nekaj Judov se je začelo
prepirati s Štefanom in ga obtoževati »žaljivega govorjenja zoper sveti kraj in zoper
postavo«. Podobno kakor Jezusa so tudi njega odvlekli pred sodnika in veliki zbor,
kjer so ga krive priče nenehno obtoževale. Štefan se je tako sijajno zagovarjal, da
je njegov obraz kar zažarel. Sodnik, ki pogleda nanj ni prenesel, ga je brez nadaljnje razprave obsodil na smrt s kamenjanjem. Podivjana množica je Štefana po obsodbi gnala po Jeruzalemskih ulicah do predmestja in ga tam kamenjala do smrti. Po izročilu naj bi se to dogajalo v bližini
Damaščanskih vrat. Pri kamenjanju je bil navzoč tudi
Jud Savel, ki je takrat to dejanje še odobraval, kasneje pa je prav gotovo tudi ta dogodek pripomogel k
njegovemu spreobrnjenju. Ime: Izhaja iz latinskega imena Stephanus, kar pomeni »venec, krona«, predvsem »častni, zmagovalni venec«. Rodil se je v istem
času
kot
Jezus
Kristus
v
Palestini,
umrl pa okoli leta 36 ali 37 v Jeruzalemu.
Družina: Izhajal naj bi iz judovske helenistične
diaspore in se kasneje spreobrnil v krščanstvo.
Zavetnik: konj, konjarjev in kočijažev, zidarjev, krojačev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev,
kletarjev; priprošnjik proti glavobolu, bolečinam zaradi želodčnih in ledvičnih kamnov; zbadanju in obsedenosti; za srečno zadnjo uro. Upodobitve: Najpogostejše so upodobitve njegovega kamenjanja.
Vedno je upodobljen kot mlad diakon s kamni v gubah
svoje obleke ali pa jih nosi na knjigi; oblečen je v amikt, albo in dalmatiko, v eni roki
drži palmo, v drugi pa kamne. Običaji: Štefan je bil od nekdaj priljubljen ljudski
svetnik, zato so se ob njegovem godu razvili številni domači običaji. Cerkev na ta
dan blagoslavlja sol, vodo in konje. Ponekod imajo darovanje s kipci konjev okrog
oltarja za blagoslov pri živini, v Prekmurju pa hodijo po hišah koledniki. Pregovori: Dež na štefanje obeta le malo žita prihodnjega leta. Če na štefanje burja buči,
trta prihodnjič nič kaj ne obrodi. Goduje: 26. Decembra.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
22. 12. 2019 – 29. 12. 2019

Božična poslanica slovenskih škofov 2019:
Naj bo prihod učlovečene Božje Besede v našo deželo in med nas tako
uspešen, kot piše o Božji besedi prerok Izaija: »Kakor pride dež in sneg
izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno
in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako je z mojo besedo, ki
prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, ne da bi storila, kar
sem hotel, in izpolnila, za kar sem jo poslal« (Iz 55,10-11). Naj torej Novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha, naj razvedri in na široko
odpre naša srca.
V imenu Slovenske
škofovske konference iskreno voščim
vsem vernim blagoslovljeno in milosti
poln praznik Gospodovega rojstva. Prisrčno
pozdravljam
vse
oslabele
in
bolne, vse sodelavce in prostovoljce
Slovenske karitas,
vse zamejce in izseljence, vse urejene
družine in vsa razdrta družinska ognjišča, vse iskalce in
vse iz družbe odrinjene osamljence. Iskreno voščim tudi vsem bratom pravoslavnim in evangeličanom; pozdravljam vse, ki imamo očaka Abrahama
za skupnega očeta: naše starejše brate jude in mlajše brate muslimane.
Naj nas navdihuje skupna pisana Božja beseda in naj nas blagoslavlja naša
učlovečena Božja Beseda! Mir Gospodov naj bo vedno z vami! Vaši škofje!

