SVETA DRUŽINA
29. 12. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + starše Jožefo in Franca Gumzeja ter sorodnike

Ponedeljek 30. 12. 2019
Ob 7.00 za +Antonijo Jurše (obl.)
Feliks I., papež
Torek 31. 12. 2019
Ob 7.00 za + Jožefa Gošnjaka (1988)
Silvester (Silvo), papež

Sreda, 01. 01. 2020
Marija Božja Mati
Četrtek 02. 01. 2020
Bazilij Veliki in Gregor
Nacianški
Petek 03. 01. 2020
Presveto Jezusovo ime
Sobota 04. 01. 2020
Angela Folinjska
2. nedelja po božiču
05. 01. 2020

Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1895)
Ob 10.00 za +Leopolda Brumeca (obl.) in rodbino
Ob 18.00 ! za + Antona Juharta (2044)
Ob 7.00 za + Franca Koprivnika (obl.)
Obisk bolnikov, nato pa blagoslovi družin.
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in Slavka

1. Danes je nedelja Svete Družine. Zato so otroci vabljeni, da po sklepnem
blagoslovu pridejo pred jaslice, kjer bodo dobili posebni blagoslov otrok.
2. V preteklih dneh sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi:
Prihova, Raskovec, Dobrova, Dobriška vas in Pobrež. Iskrena hvala za lep
sprejem in dar, obenem pa hvala spremljevalcem: Alojzu Lubeju, Andreju
Lubeju, Alojzu Pučniku, Bernardi Muc in Petru Pučniku. Danes popoldan
bom nadaljeval v Novem Tepanju in morda še kaj v Zg. Grušovju in tako po
vrsti naprej. Hvala za razumevanje!
3. Kot je že nekaj let navada, ste tudi
letos vabljeni prvega in drugega
januarja od 13.00 ure dalje k
ogledu jaslic v cerkev sv. Jošta.
4. Vljudno vas prosimo, da vse, ki
želite biti naročeni na verski tisk
preko župnišča, da čim prej
sporočite v župnijsko pisarno.
5. Iskrena hvala za pomoč pri
spravljanju sekancev: Jožetu in
Darku Pučniku, Dušanu Podergajsu in Daniju Lubeju. Iskren boglonaj!
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.

STATISTIKA ZA LET0 2019
❖ KRSTI:
2017: 22 (13 M in 9 Ž)
2018: 17 (10 M in 7 Ž)
2019: 12 (6 M in 6 Ž)
Velik upad rojstev in posledično tudi krstov, kot da otrok ni več vrednota.

❖ POROKE:
2017: 6 porok
2018: 8 porok
2019: 4 poroke
Velik upad porok, kot da zakrament sv. zakona ni več vrednota.

❖ POGREBI:
2017: 14 (4 M in 10 Ž)

2018: 13 (7 M in 6 Ž)

2019: 12 pogrebov

❖ VERSKI TISK:
Ognjišče: 2017=>25; Družina:
2017=>8; Mavrica: 2017 => 6;
2018=>21; 2019=>18; 2018=>7; 2019 => 7; 2018=>3; 2019 =>1.
Upad naročnikov.
Upad naročnikov.
Upad naročnikov.
VEROUK: 2017 => 54 otrok; 2018 =>61 otrok; 2019 =>48 otrok;
Velik upad!

MLADINSKA SKUPINA: 2018 =>15-22; 2019 =>25-31 mladincev –
največ do sedaj
OBISK BOLNIKOV: 2018 =>4-5; 2019 =>3-4
PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Otroški pevski
zbor; Dekliški pevski zbor - Jubilus
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 2018 =>3; 2019 =>4
MINISTRANTI (TKE): 2016 =>13; 2017 => 17; 2018 =>16; 2019->17
ORGANISTI: 2018 =>3; 2019 =>2
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

SVETA DRUŽINA
29.12.2019

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. nedelja po božiču
Nedelja mož in fantov
05.01.2020

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

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

JEZUSOV KRST
Dekliška nedelja
12.01.2020

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

10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Petra Jug

PRAZNIK TEDNA – Marija Božja Mati
Božični čas je podaljšani spomin božjega, deviškega in odrešiteljskega materinstva Nje, katere brezmadežno devištvo je svetu podarilo Odrešenika. Zares, ko
Cerkev na božični praznik moli Odrešenika, časti tudi njegovo slavno Mater ... V
prenovljeni ureditvi božične dobe je treba obrniti pozornost javnosti na novo vpeljani praznik božje Matere. To slavje, po starodavnem bogoslužnem izročilu mesta Rima določeno na dan 1. januarja, proslavlja Marijin delež pri skrivnosti odrešenja in poveličuje dostojanstvo, ki iz tega deleža izhaja za sveto Mater, ki nam
je dala Začetnika življenja. Vrh tega imamo ugodno priložnost, da se ponovno
poklonimo novorojenemu Knezu miru, poslušamo veselo sporočilo angelov in da
po posredovanju Kraljice miru prosimo Boga za veliki dar miru. V ta namen smo
določili dan 1. januarja, ko srečno sovpadata osmi dan Gospodovega rojstva z
začetkom leta, za 'svetovni dan miru'.« Tako je zapisal papež Pavel VI. v svoji
apostolski spodbudi o Marijinem češčenju, objavljeni 2. februarja leta 1974. Današnji praznik Marije, svete božje Matere je dejansko najstarejši Marijin praznik,
podaljšanje božičnega praznika. Na krščanskem Vzhodu so ga obhajali že v 5.
stoletju pod imenom Spomin Bogorodice in sicer takoj naslednji dan po božiču.
Ko so ga prenesli tudi na Zahod, so ga obhajali 1. januarja, na božično osmino.
Po zapisu evangelista Luka o izpolnitvi predpisa Mojzesove postave se je praznik
imenoval Obrezovanje Gospodovo. Pokoncilske določbe o cerkvenem letu temu
prazniku spet vračajo marijanski značaj, kar izraža že samo bogoslužno besedilo.
Marija je najtesneje povezana tako s skrivnostjo božjega učlovečenja kakor tudi
s skrivnostjo človeškega odrešenja. V koncilski konstituciji o Cerkvi beremo: »Iz
Marije si je božji Sin privzel človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja
na zemlji osvobodil človeka od greha.« Po Mariji se je izvršila tista 'čudovita zamenjava', o kateri pišejo stari cerkveni pisatelji: božji Sin je postal človek, da bi
ljudje postali božji otroci. Vera v Marijino božje materinstvo je bila v Cerkvi vedno
živa. Apostolska vera, ki je nastala že v apostolskih časih, izpoveduje o Jezusu,
da "je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije". Ko so cerkveni očetje
govorili ali pisali o Mariji, so vedno učili, da je bila božja Mati in da je v sebi združevala devištvo in materinstvo. Na začetku 5. stoletja je carigrajski škof Nestorij
začel učiti, da Marije ne moremo imenovati Bogorodica (grško Theotokos). Trdil
je, da Marija ni božja mati, je le mati človeka Kristusa, s katerim se je združila
oseba Besede. Cerkveni zbor v Efezu leta 431 je razglasil versko resnico, da je
Marija prava in resnična božja Mati. Razglasitev te verske resnice je verno ljudstvo pozdravilo z velikanskim veseljem. Leta 1931, ob 1500-letnici efeškega koncila, je papež Pij XI. določil, naj se 11. oktobra vsako leto obhaja praznik Marijinega božjega materinstva. Po prenovljenem koledarju se te njene odlike spominjamo 1. januarja. Ta praznik naj bi katoliške vernike spominjal na Marijino visoko
čast in na njeno vlogo pri uresničevanju skrivnosti odrešenja. Vsebino tega praznika povzema današnje bogoslužje.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Kdor spoštuje očeta, bo vesel
lastnih otrok; kdor slavi svojo
mater, zbira zaklad.
29. 12. 2019 – 05. 01. 2020

Papež Frančišek Urbi et Orbi (Mestu in svetu)
Iz naročja matere Cerkve se je to noč vnovič rodil Božji Sin, ki je postal
človek. Njegovo ime je Jezus, kar pomeni »Bog rešuje«. Oče, večna in neskončna ljubezen, ga ni poslal v svet, da bi ga obsodil, ampak da bi ga odrešil (prim. Jn 3,17). Oče ga je dal v neizmernem usmiljenju. Dal ga je za
vse. Dal ga je za zmeraj. In on se je rodil kot droben plamenček, prižgan v
temi in mrazu noči.
To dete, rojeno iz Device Marije, je Božja Beseda, ki se je učlovečila. Beseda, ki je Abrahamu usmerila srce in korake proti obljubljeni deželi in še
vedno priteguje tiste, ki zaupajo v Božje obljube. Beseda, ki je vodila Hebrejce po poti iz suženjstva v svobodo in še vedno kliče sužnje v vsakem
času, tudi danes, naj pridejo ven iz svojih
ječ. To je Beseda, ki je svetlejša od
sonca in se je učlovečila v drobnem sinu
človekovem, Jezusu, ki je luč sveta.
Zato prerok vzklika: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč« (Iz
9,1). Da, tema je v srcih ljudi, a Kristusova luč je večja. Tema je v medosebnih,
družinskih, družbenih odnosih, a Kristusova luč je večja. Tema je v gospodarskih, geopolitičnih in ekoloških sporih, a Kristusova luč je večja.
Kristus naj bo luč za številne otroke, ki trpijo v vojni in sporih na Bližnjem
Vzhodu in po raznih deželah sveta. Naj bo tolažba za ljubljeno sirsko ljudstvo, ki še ne vidi konca sovražnostim, ki so raztrgale deželo v tem desetletju. Naj pretrese vest ljudi dobre volje. Naj navdihne vladajoče in mednarodno skupnost, da bodo našli rešitve, ki bodo zagotovile varnost in mirno
sožitje ljudstev v regiji in naj konča njihovo trpljenje. Naj bo opora libanonskemu ljudstvu, da bo lahko izšlo iz sedanje krize in znova odkrilo svojo
poklicanost, da bodo sporočilo svobode in harmoničnega sobivanja za vse.

