31. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA NEDELJA
Bolfenk, 31. 10. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Martina in Liziko Menhard (obl.)

Ob 7.00 za žive in + farane
10.00 za + Janeza Ozimiča in sorodnike
Ob 14.00 za vse pokojne od praznika Vseh svetih 2020 do danes.
Za +Julijano Verdnik, Gretico Rankl, Jožico
Leskovar,
Ignaca Tomažiča, Marijo PotočPonedeljek 1. 11. 2018
nik, Franca Brumeca (Tinekov), Terezijo BrVSI SVETI
dnik, Marijo Hohler, Alojzijo Klajžar, MaPopoldan – maša in botildo Hojnik, Matica Šmida, Cecilijo Lubej,
goslužje na pokopaliFranca Kelca, Justino Kelc, Jožefo Zajko,
šču
Amadeja Pučnika, Antonijo Lah, in Janeza
ob 17.30 pa rožni venec v
Pučnika.
župnijski cerkvi
Torek 02. 11. 2021
Ob 17.00 uri za + Julijano Verdniki
Spomin vseh vernih rajnih
Sreda 03. 11. 2021
Ob 17.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta
Viktorin Ptujski
(2392)
Četrtek 04. 11. 2021
Ob 17.00 za + Katarino Majerič (obl.) in rodbino
Karel (Drago) Boromejski
Petek 05. 11. 2021
Ob 17.00 za + Julijano Podergajs (2314)
Zaharija in Elizabeta
Po maši seja ŽPS!
Sobota 06. 11. 2021
Ob 7.00 za + Janeza (obl.) in Julijano Pučnik
Lenart, opat
32. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
ZAHVALNA NEDELJA
07. 11. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Marijo in Jožefa Kotnika ter Antona Rubina

1. Danes je žegnanjska nedelja, ko se spominjamo posvetitve naše cerkve. Posvetitev pomeni izvzetost iz vsakdanje rabe. Posvečena cerkev se sme uporabljati le za sveta srečanja, za bogoslužje saj gre za hišo molitve, prostor,
kjer se duhovno bogatimo in posvečujemo, prostor, kjer naj bo tišina, notranji
pogovor z Bogom, ki je zakramentalno navzoč v tabernaklju.
2. Jutri je praznik vseh svetih in dan, ko obiščemo grobove in molimo za rajne.
Pokopališče je sveta zemlja, kamor smo položili naše rajne. To ni kraj pogovora o vsakdanjih oz. posvetnih ali materialnih stvareh, ampak kraj spomina
in molitve za naše rajne. Ko prestopite »prag« te njive, naj utihne jezik in naj
spregovori srce in duša.
3. V petek lepo prosim vse člane župnijskega pastoralnega sveta in ključarje
na redno sejo, ki bo po večerni maši. Pridite že k maši.

4. V prihodnjem tednu ne bo verouka za 4. 5., 6. in 7.
razred, ker ima katehistinja obveznosti na fakulteti,
vrh tega pa je bil verouk v tednu, ko smo imeli spoved.
Za vse ostale pa bo verouk, kot po navadi.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Kot vidite na fotografiji, je zvonik cerkve sv. Jošta
poodran. Tretjega novembra bomo začeli z
obnovitvenimi deli. Iskrena hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo, vsem ostalim pa se iskreno priporočam. Hvala za razumevanje.
Slovesni praznik vseh svetih nas spominja, da smo vsi poklicani k svetosti!"
Papež Frančišek je pojasnil, da svetost pomeni živeti v polnem občestvu z
Bogom, že med zemeljskim "romanjem", oz. življenjem. Na praznik vseh
svetih se še posebej spodobi, da obiščemo grobove naših rajnih, zanje
molimo, položimo rožo in prižgemo svečo ter se jih s hvaležnostjo
spominjamo.
Jezus nas sprašuje: »Kolikim ljudem si pokazal-a, da sem Ljubezen?« Kaj
mu bomo odgovorili?

NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 2021-2025
Alojz Lubej (ključar)
Alojz Pučnik ml. (ključar)
Emilijan Trdin (ključar)
Peter Pučnik (ključar)
Peter Tonkovič (organist)
Klavdija Ozimič (organistka)
Urška Flis (katehistinja)
Daša Pučnik (katehistinja)
Samo Pučnik (katehet)
Bralci Božje besede:

Simon Korošec (mežnar)
Polona Mlakar (krasilka)
Karmen Sadek Pučnik (tajnica ŽPS)
Jožica Hojnik (preds. MePZ)
Marjan Mlakar
Andrej Lubej
Milan Pučnik
Bernarda Muc
Anton Leskovar

Alfonz Zajko
Janko Juhart
Anton Polegek
Alojz Juhart
Viktor Vivod
Rubin Mira
Kristina Strnad
Slavko Krajnc žpk

31. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
31.10.2021

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Kristina Strnad

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

32. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA
Nedelja mož in fantov
07.11.2021

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

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis

33. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.11.2021

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Martin Juhart

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:

petek, 10. 09. 2021
petek, 17. 09. 2021
petek, 24. 09. 2021
petek, 01. 10. 2021

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:

petek, 29. 10. 2021
petek, 05. 11. 2021
petek, 12. 11. 2021
petek, 19. 11. 2021

Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 08. 10. 2021
petek, 15. 10. 2021
petek, 22. 10. 2021

Prepuž:
Vinarje:

petek, 26. 11. 2021
petek, 03. 12. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Aleš Čerin je moškim, ki so mu zaupali, da nimajo več vere, da jim ni več do
molitve, še manj do sv. maše, modro svetoval:
»Če nimaš vere, delaj nekaj časa tako, kot da jo imaš. Hodi k maši, kot
da imaš vero, živi po zapovedih, kot da verjameš vanje in prosi Boga,
da ti v tem času vrne vero«.
Kdaj moliti, ne da bi potrebovali posebej izbrani čas?
Priložnosti za molitev, ki ne zahtevajo dodatnega časa, imamo veliko:
o Vsak sprehod lahko spremenimo v molitveni sprehod.
o V vsakem trenutku (še posebej v času stiske in dvoma) lahko v mislih izgovarjamo vzklike: »Jezus vate zaupam!«
o Ko sortiramo perilo in klečimo pred pralnim strojem, molimo za vse,
za katere v stroj dajemo perilo.
o Ko pomivamo posodo in gledamo skozi okno, se v mislih zahvaljujemo za vse, ki bodo kosilo jedli.
o Ko likam, se zahvaljujem za moža in za vse, ki so mi podarjeni.
o Ko moram ponoči podojiti otroka, Bogu podarim svojo žrtev in se mu
zahvalim, da ne morem spati.
o Ko morava kot starša bedeti ob bolnem otroku in ga nositi, se,
namesto da se pritožujeva nad situacijo, odločiva za zahvalo. In taka
zahvala je zahvalna daritev, ki ima še večjo vrednost v Božjih očeh.
o Kadar mi gre otrok zaradi svoje trme in neubogljivosti na živce, izrečem hipno molitev: »Gospod, pomagaj mi! Povej mi, kaj moram
sedaj storiti«
Lahko bi še dolgo naštevala, vendar bom raje prepustila seznam vam, da ga
boste vi sami dopolnjevali in ga pripenjali v večnost, saj je večnost naša svetla
in čudovita resničnost, ki se je ne smemo bati.
Verjamem in molim, da so bile in bodo naštete oblike molitve in tudi tiste, ki
jih nisem omenila, zlate niti, ki nas že zdaj povezujejo z nebesi in se že zdaj
izpolnjuje to, kar molimo v Očenašu: »Pridi k nam Božje kraljestvo!«
Vilma Siter
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
31. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA NEDELJA
»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«
31. 10. – 07. 11. 2021

Sveti Avguštin o posvetitvi cerkve:
Cerkev je svetišče in s tem kraj molitve. Podobno smo tudi mi Božji hram.
Gradimo se dan za dnem in ob koncu sveta bomo slovesno posvečeni.
Podobno kot z gradnjo cerkve se dogaja, ko se zbirajo
verni in gradijo sebe v Kristusa. Z vero postanejo
gradivo, kakor so gradivo stavbe kamenje, opeka in
les. In če bi se tramovi in kamni ne skladali po
določenem redu, če ne bi bili pravilno povezani in se
ne bi „ljubili“ z dotikanjem, bi nihče ne upal vstopiti v
hišo. Ko vidiš, da se pri stavbi kamen in les lepo
vežeta, dobiš občutek varnosti in stopiš vanjo brez
strahu, da bi se zrušila. Ko je Kristus želel vstopiti in
prebivati v nas, je kakor gradbenik dejal: Novo
zapoved vam dajem, da se ljubite med seboj.
Po vrnitvi iz izgnanstva je ob zidavi templja ljudstvo prepevalo psalm: Pojte
Gospodu novo pesem. Kar je tedaj imenoval nova pesem, to Gospod sedaj
imenuje nova zapoved. V čem je nova pesem, če ne nova ljubezen? Kdor
ljubi, prepeva, in njegov glas je žar svete ljubezni.
Papež Frančišek: Molitev za pokojne je izraz hvaležnosti
Papež Franček je dejal, da je molitev za pokojne predvsem znamenje naše
hvaležnosti za pričevanje, ki so nam ga pustili, in za dobro, ki so nam ga
storili: »Je zahvala Gospodu, da nam jih je podaril,
za njihovo ljubezen in njihovo prijateljstvo.« Cerkev
na poseben način moli za pokojne med sveti mašo.
Duhovnik moli: »Spomni se, Gospod, svojih vernih,
ki so bili pred nami z znamenjem vere in počivajo v
miru. Podeli tem in vsem, ki počivajo v Kristusu,
blaženost, luč in mir« (Rimski kanon). »To je
preprost, učinkovit spomin, poln pomena, saj naše drage izroča Božjemu
usmiljenju. S krščanskim upanjem molimo, da so z Njim v raju, v
pričakovanju, da se bomo ponovno srečali v tisti skrivnosti ljubezni, ki je ne
razumemo, a vemo, da je resnična, saj nam jo je obljubil Gospod.« Vsi bomo
vstali in bomo za vedno ostali z Jezusom.

