7. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Slavka Bučarja (obl.) in rodbino
23. 02. 2020
Ponedeljek 24. 02. 2020
Matija, apostol
Torek 25. 02. 2020
Ob 7.00 za + Matija, Antonijo in sina Ivana Pema
Valburga, opatinja

Sreda, 26. 02. 2020
Aleksander (Branko)

PEPELNICA
Četrtek 27. 02. 2020
Gabrijel ŽMB, redovnik
Petek 28. 02. 2020
Roman, opat
Sobota 29. 02. 2020
Osvald (Ožbalt), škof
1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
01. 03. 2020

Ob 18.00 za + Terezijo (obl.), Franca in Branka Oblonška
Ob 18.00 za + Matildo Mlakar in Mileno Pučnik (obl.)
Ob 18.00 za + s. Ivanko Tadina
Ob 7.00 za + Ignaca Zabukovška (30. dan – št. 2220)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.)

1. S pepelnično sredo bomo vstopili v štiridesetdnevni postni čas, to je čas
resnega preverjanja naših odnosov do samega sebe, bližnjega in do Boga,
čas poglobitve vere, upanja in ljubezni, čas poglobitve naše pripadnosti
družini, Cerkvi in Bogu, čas poglobljene molitve, čas posta (od hrane in
pijače) in čas mnogih novih dobrih del.
2. V prihodnjem tednu ne bo verouka, ker je čas zimskih počitnic, lepo pa
prosim, da tako starši kot otroci, pridete v sredo – na pepelnico – k maši in
k obredu pepeljenja, ki govori o tem, da smo minljivi in da
3. Iskrena hvala za rezanje v vinogradu. Udeležilo se vas je kar 23
»mladeničev in mladenk«, tako da smo z lahkoto in hitro končali. Boglonaj
Alojzu, Daniju in Andreju Lubeju, Janezu, Petru in Petri Pučnik, Viktorju
Vivodu, Dušanu in Štefki Podergajs, Alfonzu Zajku, Kristini Strnad, Tonetu
Leskovarju, Milici Pliberšek, Marti Pristovnik, Ivanu Starcu, Petru
Tonkoviču, Slavku Figeku, Damijanu Tomažiču, Tomiju in Branku Brumecu,
Marčiju Mlakarju, Srečku Klančniku, Jožetu Pučniku in Slavku Juhartu.
Hvala tudi Marjanu Mlakarju za odvoz zemlje.
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
PEPELNICA – VSTOP V POSTNI ČAS
Papež Frančišek: Postni čas pomeni reči ne zastrupljujočemu
onesnaževanju praznih besed brez smisla, surove in nagle kritike,
poenostavljenih analiz, ki ne zmorejo objeti zapletenosti človeških
problemov, zlasti problemov tistih, ki najbolj trpijo.

Postni čas je čas, da se vprašamo: kje bi bili brez pomoči mnogih tihih obličij, ki so nam na tisoč načinov ponudila roko in
nam z zelo konkretnimi dejanji povrnila upanje in
nam pomagala ponovno začeti?
Postni čas je čas, da spet zadihamo, je čas, da
srce odpremo za dih Edinega, ki je zmožen naš
prah preoblikovati v človečnost. Ni čas, da bi si
raztrgali oblačila pred zlom, ki nas obdaja, ampak
prej, da v svojem življenju naredimo prostor za vse
dobro, ki ga lahko naredimo, tako da se odrečemo
vsemu, kar nas osami, nas zapira in nas ohromi.
Postni čas je čas sočutja, da bi s psalmistom rekli:
»Vrni mi (Gospod) veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utrdi« (glej Ps 51,14),
da bi s svojim življenjem oznanjali tvojo hvalo in bi
se naš prah – z močjo tvojega življenjskega diha – preoblikoval v »zaljubljen prah«.
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:

petek, 06. 12. 2019

Sp. Grušovje:

Raskovec:

petek, 13. 12. 2019

petek 24. 01. 2020

Preloge:

četrtek 31. 01. 2020

petek, 20. 12. 2019

Vrhole:

petek, 07. 02. 2020

Dobriška vas:

petek, 27. 12. 2019

Sevec:

petek, 14. 02. 2020

Pobrež:

petek, 03. 01. 2020

Prepuž:

petek, 21. 02. 2020

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 10. 01. 2020
petek, 17. 01. 2020

Vinarje:

petek, 28. 02. 2020

Dobrova :

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.02.2020
1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.03.2020

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

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

2. postna nedelja
Dekliška nedelja
08.03.2020

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Mira Rubin

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik

SVETNIK TEDNA – sveti Osvald (Ožbalt), škof
Današnji dan je nekaj posebnega, saj datum 29. februar najdemo v
koledarjih le vsaka štiri leta, ki jim pravimo prestopna leta. To je povezano
s preureditvijo koledarja za časa Julija Cezarja v starem Rimu. Matematik
Sosigen mu je nasvetoval, naj za osnovo leta vzame 365 dni in eno četrtino;
vsako navadno leto naj ima 365 dni, vsako četrto pa naj bo prestopno s 366
dnevi. Takrat so tudi določili število dni posameznih mesecev, ki velja še
danes: sedem mesecev ima po 31 dni, štirje meseci po 30, februar pa 28
oziroma 29 v prestopnem letu. Do prestopnega leta 1972
je bil prestopni dan 24. februar in god apostola Matija se
je »preselil« na 25. februar. Za naslednje prestopno leto
1976 pa je kot prestopni dan določen 29. februar in tako
velja še zdaj. Dokler je bil prestopni dan 24. februar, ob
tem datumu ni bilo nobenega svetnika, 29. februarja pa
je bil spominski god opata Romana in papeža Hilarija. Od
leta 1976 se na današnji dan spominjamo sv. Osvalda, ki
je bil škof v mestu Worcester v Angliji, nazadnje pa
nadškof v Yorku. Rodil se je okoli leta 935 na Danskem.
Po zgledu svojega svetniškega strica Oda Canterburyjskega je vstopil v
benediktinski samostan Fleury blizu Orleansa v Franciji. Leta 959 je prejel
mašniško posvečenje in prišel v Anglijo. Že dve leti pozneje je bil imenovan
za škofa v mestu Worcester, kjer je zbor duhovnikov, službujočih pri stolni
cerkvi, spremenil v metliško skupnost. Ustanovil je tudi več samostanov,
med katerimi je bil najvplivnejši Ramsey. Predstojnike samostana Fleurv,
kjer se je bil šolal in vzgajal, je škof Osvald prosil, naj mu za nekaj časa
»posodijo« učenega in pobožnega redovnika Abona, ki je v samostanu
Ramsey napisal Priročnik, najboljši bogoslovni spis za deli sv. Bede Častitljivega. Službo škofa v Worcestru je ohranil tudi potem, ko je postal
nadškof v Yorku, kajti ta škofija je bila zelo siromašna. Nadškof je užival
velik ugled, ker je bil najpomembnejša osebnost meniške prenove v Angliji
v 10. stoletju. Iz vrst menihov so v naslednjih desetletjih izšli številni odlični
škofje, umetniki in znanstveniki, predvsem pa goreči in modri misijonarji, ki
so ponesli evangeljsko oznanilo skandinavskim ljudstvom. Kot škof si je
Osvald prizadeval predvsem za to, da bi duhovnikom omogočil boljšo
izobrazbo in bolj urejeno življenje v skladu s poklicem, ki ga opravljajo. Zaradi svoje prijaznosti, blagosti in prisrčne vedrine je bil pri ljudeh zelo priljubljen. Umrl je v Worcestru 28. februarja 992, potem ko je po Jezusovem
zgledu umil noge dvanajstim revežem in je z njimi sedel k mizi. Njegov
spomin se obhaja že precej časa na današnji dan.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
7. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Vse je vaše, vi Kristusovi,
Kristus pa Božji.
23. 02. 2020 – 01. 03. 2020

Cveto Uršič, tajnik Slovenske karitas: Za zdravje in zdrave odnose
Leto 2020 je leto Božje besede, iz katere se »učimo spoznavati
Kristusa samega, ki je življenje verujočih« (sv. Hieronim). Je tudi mednarodno leto zdravja rastlin, ki nas opominja, da so zdrave rastline vir življenja, zagotavljajo hrano in varujejo okolje. Poleg tega pa je leto 2020 že
petnajsto leto, ko Slovenska karitas organizira preventivno akcijo 40 dni
brez alkohola. Sveto pismo na številnih mestih razkriva Božje stališče do
zdravja, tudi v odnosu do pijančevanja in požrešnostjo. Tako na primer v
Knjigi pregovorov beremo: "ni mesa.« (Preg 23,20) O zdravju veliko govori
tudi Sirahova knjiga: »On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov.« (Sir 34,17) Zato v Slovenski karitas ponavljamo geslo
letošnje nedelje Božje besede Pogovarjala sta se (Lk 24,14a) in vas vabimo: berite to našo knjižico s Svetim pismom v roki, premišljujte in se pogovarjajte, kaj nam pravi Božja beseda o zdravju in zdravih odnosih, posebej v povezavi s prekomernim in neprimernim pitjem alkohola. Za dobro
vino, pivo ali žgano pijačo potrebujemo zdrave rastline – vinsko trto, hmelj,
slive, ječmen … V postu vas vabimo, da ne pozabite na zdravo naravo.
Papež Frančišek namenja posebno skrb celostni ekologiji, o kateri govori v
okrožnici za skupni dom Hvaljen moj Gospod, ki je izšla leta
2015. Lani se je o zdravi naravi govorilo tudi na sinodi za
Amazonijo. Zato v teh dneh molimo za zdrave rastline, da
bo lahko naše življenje bolj zdravo in zato boljši tudi naši
odnosi.
Na koncu velja zapisati še besede zahvale. Slovenska karitas že petnajst let vsako leto organizira akcijo
40 dni brez alkohola. Hvala sodelavkam in sodelavcem za
trud, ki ga vlagajo v pripravo knjižice z gradivi za bogoslužje in pogovore.
Hvala župnijskim občestvom, ki ta gradiva uporabljate. Hvala za osebna
pričevanja. Hvala organizacijam, s katerimi skupaj ozaveščamo javnost.
Hvala medijem, ki nas spremljajo in širijo naše sporočilo. Za konec pa naj
s svetim Frančiškom rečemo še: »Hvaljen, moj Gospod.«

