6. nedelja med letom
Družinska nedelja
16. 02. 2020
Ponedeljek 17. 02. 2020
Sedem ustanoviteljev
reda servitov
Torek 18. 02. 2020
Frančišek Regis Clet

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek (Lončarjevo)

Sreda, 19. 02. 2020

Ob 18.00 za + Alojza Roriča (obl.) in sorodnike

Konrad iz Piacenze
Četrtek 20. 02. 2020
Leon Sicilski
Petek 21. 02. 2020
Peter Damiani
Sobota 22. 02. 2020
Sedež apostola Petra
7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23. 02. 2020

Ob 18.00 za + Stanka, Slavka, Poldija, Ivana Mlakarja
in Marijo Pučnik
Ob 7.00 za + Marijo in Jožefa Pliberška (Žužmana)

Ob 18.00 za + duhovnika Štefana Alojzija Ferenčaka
Ob 7.00 za + Justina Jevšenaka (obl.) in sorodnike
Ob 7.00 za + Paolo Kropf (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Slavka Bučarja (obl.) in rodbino

1. Danes, po maši, bodo ključarji pobirali »činž«. Iskrena hvala ključarjem in
vam za vaš dar.
2. Prihodnjo soboto ob 9.00 prosim moške in ženske, da se udeležite delavne
akcije rezanja v vinogradu. Istočasno bomo odstranili eno vrsto trte in
betonskih soh na brežini, da se nam ne bo vnovič splazilo in bomo morali
graditi podporni zid. Več vas bo, lepše nam bo! Hvala za vašo dobro voljo.
3. V sredo smo se poslovili od dolgoletnega organista,
duhovnika Štefana Alojzija Ferenčaka. Iskrena hvala
pevcem in vsem, ki ste se udeležili pogreba. V četrtek, na
osmi dan pogreba, bomo imeli mašo zanj. Prav je, da se v
čim večjem številu udeležimo svete maše in se Bogu
zahvalimo za njegovo dolgoletno delo organista in
duhovniškega poslanstva. V zvonici si lahko vzamete spominsko podobico.
4. Iskren boglonaj Žanu Pemu in Evi Juhart za prepis krstne, poročne in
mrliške knjige za leto 2019, še posebej pa hvala Luciji
Gorenak za čudovito fresko v veroučni učilnici, ki
predstavlja Jezusa kot ljubitelja vseh otrok V ozadju je
prihovška cerkev, do katere vodi pot! Pesem pravi takole:
Jezus ljubi vse otroke,/ malčke vse na svetu tem.
On ne gleda barve las, niti barve kože ne.
Jezus ljubi vse otroke zemeljske.

Iskreno se zahvaljujem Luciji za dragoceno popestritev
veroučne učilnice in ji želimo še veliko lepih stvaritev v slikarstvu.

5. Vsi, ki ste se naročili za brezplačne številke Družine jo lahko vzamete v
zvonici, ostale številke pa boste dobili na dom.
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
ODGOVORNI MINISTRANT NE
POZABI NA DOLŽNOSTI
PRED IN PO MAŠI !

2. 2. 2020: Brina Mlakar
9. 2. 2020: Zala Pučnik
16. 2. 2020: Žan Pučnik

23. 2. 2020: Katarina Pučnik
1. 3. 2020: Nik Škorjanc
8. 3. 2020: Rožle Mlakar

- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je
prižgan mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd.
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina,
ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči,
ozvočenje itd.
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.

6. nedelja med letom
Družinska nedelja
16.02.2020
7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.02.2020

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

10.00
OTROCI

1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.03.2020

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

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

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

SVETNICA TEDNA – svetih sedem ustanoviteljev reda servitov

»Po Mariji k Jezusu!« S tem kratkim geslom bi lahko povzeli bistvo prizadevanja za evangeljsko življenje današnjih godovnjakov, ki se jih
spominjamo pod imenom »sedmeri sveti ustanovitelji«. Bili so pobožni
in premožni meščani Firenc, ki so živeli v viharnem 13. stoletju, ko je po
mnogih italijanskih mestih divjal boj med papežem in cesarjem; med
gvelfi pristaši papeža, in gibelini privrženci cesarja Friderika II., ki si je
hotel podrediti Italijo in omejiti papeževo svetno oblast. Ta divji vrtinec
je zajel tudi Firence in v tej stiski se je več pobožnih meščanov združilo
v posebno bratovščino v čast Božji Materi. Marija naj bi po njihovih
gorečih molitvah posredovala pri svojem Sinu, da bi se usmilil ubogega,
trpečega in hudo preskušanega ljudstva. V tej bratovščini se je posebej
uveljavila družba Sedmerih svetih ustanoviteljev. Čeprav so znana njihova osebna imena, jih ponavadi častimo pod tem skupnim imenom in
pod tem imenom jih je papež Leon XIII. leta 1887 razglasil za svetnike.
Bili so trgovci in so imeli dobre poslovne zveze z velikimi trgi na Vzhodu
in na Zahodu. Na svojih potovanjih so na lastne oči videli, kako pogubne
so posledice vojne predvsem za moralno in versko življenje. Spoznali
so, da se stiskam časa ni mogoče uspešno upirati le z molitvijo, treba je
ustanavljati tudi verska združenja. V teh naj bi se zbirali ljudje enakega
mišljenja, se pogumno in odločno uprli vsem skrajnežem in oznanjevalcem krivih naukov. V družbi ustanoviteljev so se
člani med seboj imenovali »bratje«. Sredi sveta so
hoteli živeti spokorno in v uboštvu. V svojih pravilih so poudarjali ljubezen do Boga, iskreno
medsebojno ljubezen, ljubezen do bližnjega, krepitev duha z zatajevanjem, premišljevanjem in obilno molitvijo. Po vsej verjetnosti se je bratovščina spremenila v pravo redovno družbo že leta
1233. Tedaj so ti sedmeri možje razdelili svoje premoženje revežem, se poslovili od svojih domačih
in se umaknili v samoto v pristavo pred mestnimi
vrati. Bližina mesta jih je motila, zato so se okoli leta 1241 preselili na
Monte Senario, kjer so prebivali v votlinah, se hranili s kruhom, zelenjavo in sadjem. Tam jih je obiskal dominikanec Peter iz Verone in verjetno jim je on dal pobudo, naj se imenujejo Družba presvete Device
Marije ali Marijini služabniki serviti. Središče njihovega skupnega življenja je bila maša, molitev v koru, duhovno branje in dela usmiljenja v
službi revnih.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
6. nedelja med letom
Družinska nedelja
Vaš 'da' naj bo 'da', in vaš 'ne' naj
bo 'ne; kar je več je od hudega…

16. 02. 2020 – 23. 02. 2020

Papež Frančišek: Sprejeti svojo ranljivost
Kolikokrat nam je bilo povedano ravno nasprotno? V življenju je treba biti
nekaj, biti nekdo … Treba si je ustvariti ime … Iz tega nastaneta osamljenost in nesrečnost: če moram biti »nekdo«, potem sem v tekmovalnosti z
drugimi in živim v obsesivni zaskrbljenosti za svoj ego. Če ne sprejmem,
da sem ubog, s sovraštvom sprejmem vse, kar me spominja na mojo krhkost. Ta krhkost mi namreč preprečuje, da bi postal pomembna oseba,
bogat z denarjem in častjo.
»Vsak pred sabo dobro ve, da ne glede na to, koliko
se trudi, ostaja korenito nepopoln in ranljiv. Ni
maske, ki bi lahko prekrila to ranljivost. Vsak med
nami je v sebi ranljiv in mora sam videti, kje. A kako
slabo se živi, če se zavračajo lastne omejenosti!« je
poudaril papež in nadaljeval, da ponosne osebe ne
prosijo pomoči, ker se morajo pokazati kot samozadostne. In kako zelo potrebujejo pomoč, a ponos jim
preprečuje, da bi zanjo prosile. »Kako težko je sprejeti napako in prositi odpuščanje!« je zatrdil papež.
Blagri so sporočilo za vse človeštvo
Na tem mestu je ponovno spomnil, da mladoporočencem, ki ga vprašajo,
kako naj živijo svoj zakon, pravi, da obstajajo tri čarobne besede: smem,
hvala in oprosti. »To so besede, ki izvirajo iz uboštva duha. Ne sme se biti
vsiljiv, ampak prositi dovoljenje: 'Misliš, da je dobro narediti to?' Na ta način
je v družini dialog, mož in žena se pogovarjata. 'To si storil zame, storila
zame. Hvala ti, to sem potrebovala, potreboval.' A vedno se naredijo napake, zdrsne ti: 'Oprosti mi.'.« Kot je dodal papež, mu zakonci pogosto
rečejo, da je ravno tretja beseda najtežja, namreč opravičiti se, prositi
odpuščanje. »Kajti ponosen človek tega ne zmore, ne zmore se opravičiti,
vedno ima prav. Ni ubog v duhu. Gospod pa se nikoli ne utrudi odpuščati
nam; žal smo mi tisti, ki se utrudimo prositi za odpuščanje. Utrujenost, da
bi prosili za odpuščanje je težka bolezen.«

