33. nedelja med letom

Svetovni dan ubogih
Dekliška nedelja; 14. 11.
2021

Ponedeljek 15. 11. 2021
Albert Veliki, škof
Torek 16. 11. 2021
Marjeta Škotska, kraljica
Sreda 17. 11. 2021
Elizabeta Ogrska, redovnica
Četrtek 18. 11. 2021
Posvetitev bazilik sv.
Petra in Pavla
Petek 19. 11. 2021
Matilda, redovnica
Sobota 20. 11. 2021
Edmund, kralj
34. nedelja med letom
Družinska nedelja
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Petra Korošca (obl.) in rodbino
Ob 7.00 za +Leopolda Juharta in starše (Odancl)

Ob 14.00 pogrebna za + Barbaro Jamnik
Ob 17.00 za + Bronislavo in Franca Pliberška
Ob 17.00 za + Antonijo Lah (N275)
Ob 17.00 za + Marijo Mlakar (obl.) in + Zimekove
Ob 7.00 za + Barbaro Kočnik
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Maksa Gosnika (obl.) in Marijo

21. 11. 2021

1. Danes obhajamo svetovni dan revnih. Papež Frančišek nas spodbuja, da
bi se vedno bolj zavedali, da so med nami mnogi, ki potrebujejo naše pomoči, materialne, duhovne in občečloveške.
2.
Danes začenjamo tudi »teden zaporov« z namenom, da bi se kristjani zavedali
potreb vseh, ki jih dotika beseda zapor: zaprte osebe in njihove družine, žrtve kaznivih
dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in
vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo.
Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še
posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da
si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v
Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

3. Zvonik pri Sv. Joštu je dobil nov lesen plašč, v prihodnjem tednu pa ga bodo
že začeli pokrivati s kamnom. Iskrena hvala vsem, ki ste že darovali za
obnovo, vsem ostalim pa se iskreno priporočam.
4. Včeraj smo mleli drva in spravili sekance v zalogovnik. Iskrena hvala Simonu Korošcu in Damijanu Tomažiču za pomoč. Ob tem smo tako v četrtek, kot v soboto podirali drevje in ga spravljali iz gozda. Iskrena hvala
Slavku Pučniku, Leonu Harihu, Jožetu Leskovarju, Zvonku, Miranu in
Alojzu Lubeju, Marjanu Pučniku in Petru Pučniku. Iskren boglonaj.
5. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
6. Prihodnjo nedeljo bodo mladinci prodajali adventne venčke. Prav je, da ima
vsaka družina adventni venček in ne le neko ikebano, ki nima nič skupnega
s sporočilom adventnega venca in časa.
7. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (stane 3 €)
Papež Frančišek: »Sprejeti pomeni odpreti vrata, vrata hiše in vrata srca,
ter tistemu, ki trka, dovoliti, da vstopi. In da se lahko počuti dobro, ne pa v
zadregi. Kjer je pravi občutek bratstva, tam se doživi tudi iskreno
sprejemanje. Kjer pa je strah pred drugim, prezir njegovega življenja, se
rodi zavračanje ali, še slabše, brazbrižnost, gledati na drugo stran.
Sprejemanje ustvarja občutek skupnosti, zavračanje pa zapira v človekov
egoizem.« Papež je dodal, da nameniti nasmeh nekomu, ki je v stiski, je
dobro za oba, tako zame kot za drugega: »Nasmeh kot izraz sočutja in
nežnosti.«
Moški - voditelj družine: Katoliški moški naj postane najprej služeči
voditelj v svoji družini, tak, ki vsakodnevno ‘umira za svojo ženo – umira
svojemu egoizmu’ (prim. Ef 5,25) in se bori, da ostane v odnosu s svojimi
otroki – tudi ko ga ti rinejo ven iz odnosa. Kot mož in oče mora rasti v znanju
in veri, ter si prizadevati za oseben odnos z Jezusom. Otroci, morajo videti
‘očeta na delu’, očeta, ki mu vera toliko pomeni, da redno moli in da misli
resno, ko se obrača na Boga, da gre redno k maši, se uči o Bogu, sledi
nauku in se trudi živeti vero v vsakdanjem življenju.
Aleš Čerin
Bralci Božje besede:
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

34. nedelja med letom
KRISTUS KRALJ
Družinska nedelja
21.11.2021
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
28.11.2021

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

10.00
1. berilo: Timi Kos
2. berilo: Pija Pučnik

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

10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Lucija 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.

Mobilna bolnišnica ponovno na Trgu sv. Petra
Zaradi varnostnih ukrepov, povezanih s pandemijo, zadnji dve leti na Trgu
svetega Petra ni bilo mogoče postaviti mobilne zdravstvene ambulante, ki
je nudila brezplačne zdravniške preglede in svetovanja osebam, ki si sicer
zdravstvenih storitev
ne morejo privoščiti.
Mobilna bolnišnica
letos ponovno prihaja
na Trg svetega Petra
in bo odprla svoja
vrata danes. Kot že
prejšnja leta se bo v
okviru
projekta
»Poiščimo
virus«
opravljalo
tudi
testiranja za hepatitis
C in virus HIV.
Približno
petstotim
družinam, ki imajo
finančne težave in se
pogosto obračajo na karitativne centre, se bo plačalo račune za plin in
elektriko. Ti stroški namreč zelo bremenijo vedno več družin, ki se pogosto
odpovedujejo hrani in zdravstvenim stroškom, da bi si zagotovile te storitve.
Svetovni dan revnih z vsemi pobudami, ki bodo potekale v škofijah po vsem
svetu, je majhen, a pomemben odgovor na povabilo papeža Frančiška, naj
nikoli ne zamudimo priložnosti, da bi delali dobro. Uboge imamo namreč
vedno med seboj, na kar nas spominja tudi letošnja poslanica za svetovni
dan revnih.
Papež Frančišek: »Čas je, da se revnim ponovno da besedo, saj so
njihove zahteve predolgo ostale neslišane. Čas je, da prekinemo krog
brezbrižnosti in ponovno odkrijemo lepoto srečanja in dialoga,«
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
33. nedelja med letom
Dekliška nedelja
»Nebo in zemlja bosta prešla, moje
besede pa nikakor ne bodo prešle.«
SVETOVNI DAN REVNIH
14. 11. – 21. 11. 2021

Danes je svetovni dan revnih na temo »Uboge imate vedno med
seboj« (Mr 14,7). Papež Frančišek je v petek, 12. novembra, obiskal Assisi,
kjer se je srečal z osebami, ki živijo v revščini in prihajajo iz različnih delov
Evrope. Srečanje, ki je bilo zasebne narave in je potekalo v baziliki Svete
Marije Angelske, se je odvijalo v duhu molitve in medsebojnega poslušanja.
Udeleženci srečanja so ga pričakali in sprejeli pred baziliko Svete Marije
Angelske in mu poklonili »romarski plašč in palico« ter s tem na simboličen
način sporočili, da so vsi prišli kot romarji na kraje svetega Frančiška
Asiškega.
Šest oseb, dva Francoza, en Poljak, en Španec in dva Italijana, so
podelili svoje življenjske zgodbe in papežu zastavili vprašanja, na katera je
sveti oče odgovoril. Nato so se zbrali v cerkvi k skupni molitvi in po
papeževem odhodu je asiški škof Domenico Sorrentino vse
udeležence srečanja pogostil s kosilom.
Papež Frančišek nas spodbuja, naj gremo ven in se
srečamo s konkretno revščino, ki jo ljudje živijo v različnih
življenjskih okoljih, ter se približamo tistim, ki najbolj
potrebujejo pomoč in podporo.
Letos je papeževa pozornost posebej namenjena okoli 40.
domovom za družine, ki se nahajajo na ozemlju rimske škofije. Gre za
strukture, ki sprejemajo matere z mladoletnimi otroki, ki potrebujejo varno
bivališče za njihovo vzgojo in izobraževanje ali pa možnost, da ponovno
začnejo svoje življenje s postopnim vključevanjem v družbeno stvarnost.
Ker je oseb v stiski veliko, se ti domovi pogosto znajdejo pred materialnimi
težavami, saj ne zmorejo zagotoviti osnovne materialne potrebe. Zato se
jim bo ob letošnjem svetovnem dnevu revnih priskočilo na pomoč s prehrambenimi proizvodi in higienskimi izdelki, predvsem za majhne otroke.
Podobna pomoč bo posredovana tudi nekaterim župnijam in karitativnim
centrom. Skupno bo razdeljenih 5 ton testenin, 1 tona riža, 2 toni paradižnikove omake, 1000 litrov olja in 3000 litrov mleka ter 5000 paketov s pripomočki za osnovno zdravstveno oskrbo in osebno nego.

