5. postna TIHA nedelja
Nedelja mož in fantov
03. 04. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane

PRI SV. JOŠTU – BLAGOSLOV ZVONIKA

Ob 10.00 za + Marijo Flis (obl.) in Franca
(Erjavčevi)

Ponedeljek 04. 04. 2022
Izidor Seviljski, škof
Torek 05. 04. 2022
Ob 19.00 za + Ivana (obl.), Anico Orož in Tilčko
Vincencij Ferrer, duhovnik
Jesenek
Ob
9.00
izpostavitev Najsvetejšega
Sreda 6. 4. 2022
Ob
10.00
za + Antonijo Lah (277)
I. dan češčenja SRT
Ob 15.00 pogrebna za + Elizabeto Rorič
Ob 17.00 izpostavitev Najsvetejšega
Ob 19.00 za +Janeza Ozimiča in Kališkove
Ob 19.00 za + Matildo Pliberšek (Petkovo)
Somaševanje in sklep vodi g. Andrej Lažeta
Ob 7.00 uri za + Ivana Vivoda (333)
Četrtek 7. 04. 2022
Ob
9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega
II. dan češčenja SRT
Ob 10.00 uri za +Jožico in Antona Leskovarja
Ob 16.00 uri spovedovanje otrok 8. in 9. razreda
Ob 17.00 uri izpostavitev Najsvetejšega
Ob 19.00 uri za + Franca (obl.) in Vido Flis
Petek 08. 04. 2022
Ob 7.00 za +Alojzijo Klajžar (120)
Dionizij, škof
Ob 15.00 spovedovanje otrok 4.,5.,6.in 7. razreda
Sobota 09.04.2022
Ob 07.00 za + Antona, Jožefo in Marijo Pliberšek
Maksim Aleksandrijski, šk
(Frclun)
6. postna CVETNA nedelja
Ob 07.00 za žive in + farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za + starše Kokol (obl.)
10. 04. 2022

1. Ker so pred nami velikonočni prazniki, bomo imeli prihodnji četrtek spovedovanje otrok 8. in 9. razreda ob 16.00 uri; ostale razrede pa v petek ob
15.00 uri.
2. Prihodnji sredo in četrtek bomo imeli v naši župniji celodnevno češčenje
Svetega Rešnjega telesa. Vabljeni!
3. Iskrena hvala Alojzu, Milici in Darji Lubej, Minki Pem in Marti Mlakar za
vezanje v vinogradu; Milanu Trdinu za krpanje fasade; hvala za čiščenje
in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto.
4. Karitas organizira zbiralno akcijo za otroke in družine v Ukrajini. Zbiramo
izdelke, ki jih družine najbolj potrebujejo: živila za otroke, osnovna živila
in izdelke za higieno. Vsem, ki ste že prinesli iskren boglonaj, drugim pa
se še priporočamo.

Zahvala ob blagoslovu nove kamnite strehe cerkve sv. Jošta v Vinarju:
Najprej Bogu hvala, da smo lahko z mnogimi vašimi darovi in deli, dragi
farani, pristopili k obnovi. Ob tem se moramo zahvaliti Ministrstvu za kulturo in še posebej sekretarju dr. Silvestru Gaberščku in njegovemu pomočniku g. Ivanu (Janiju) Ovnu; županu g. dr. Ivanu Žagarju, ki je skupaj s podžupanoma g. Stanislavom Mlakarjem in g. Žarkom Furmanom
ter predsednikom krajevne skupnosti Vrhole-Preloge g. Matejem Goričanom organiziral posvet in namenil dragocen delež plačila obnove. Iskrena
hvala direktorici gradu Slovenska Bistrica ga. Herti Žagar in njeni sodelavki ga. Martini Zanjkovič ter konservatorki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor ga. Alenki Zupan, za vso dokumentacijo, ki smo
jo morali zbrati in poslati na ministrstvo. Iskrena hvala izvajalcem del: direktorju podjetja Monte d.o.o. g. Janezu Ajdu, njegovim sotrpinom in sotrpinkam; vsem za skrb za delavce: skrbniku cerkve sv. Jošta g. Slavku
Ugeršku in sosedu Slavku oziroma družini Koprivnik ter gospodinji Mirjani Magič; pleskarju g. Janku Juhartu za pleskanje zvonika, kjer je pač
bilo potrebno, da je zvonik res v vsem svojem sijaju. Hvala tudi vsem, ki
ste skrbniku cerkve Slavku Ugeršku pomagali pri pripravi na današnjo slavje, bodisi s čiščenjem ali drugimi deli, še posebej gospe
Jožici Klančnik, Jožici Kos, Meti Pliberšek; Meti
Ugeršek, Nini Čander, hvala za vino: Daniju Lubeju,
Silvu Pliberšku, Alfonzu Zajku in Slavku Ugeršku, Daniju
Lubeju za konjak in borovničevec za darila ter vsem
ostalim za dobrote za današnje slavje.
Hvala organistki Klavdiji Ozimič in vsem pevcem, liturgičnim sodelavcem, pa tudi vsem vam za dejavno
sodelovanje.
Naše praznovanje pa je okronano z navzočnostjo našega nadškofa Alojzija Cvikla. Slomšek je zapisal, da je zvonik okronan s križem, ki je »kot
šopek, ki krasi ženina, žlahtni kristjana, zaljša junaka in krasi cesarjeve
prsi«, ob navzočnosti nadškofa pa lahko dodamo, da krasi križ tudi »škofove prsi«. Hvala nadškofu za vodenje tega svetega bogoslužja in pridigo;
hvala šoferju, bogoslovcu Klemnu Gartnerju in vsem vam, dragi farani za
vse vaše prizadevanje za našo župnijo!
Slomšek je zapisal, da je »cerkev podoba matere in zvonik podoba ženina« in se vprašal: »kateri je lepši in kateri se vam bolj dopade, cerkev
ali zvonik?« Nato ju primerja še z ženinom in nevesto in se spet vpraša:
»kdo je lepši: ženin ali nevesta?« In si odgovori: »nobeden, lepa sta le
skupaj.« Zvonik ima novo obleko, cerkev pa še ne. Tako se vam, dragi
bratje in sestre, ob veliki zahvali tudi priporočam za naprej. V slogi je moč!
Po maši smo vabljeni, da se okrepimo pod šotorom. Za vsakega bo nekaj.
Vinarčani so gostoljubni! Hvala in vsem vse dobro!

Otroci pri maši: 13 Pri sveti maši se ne ukvarjajmo s tem, kako bo otrok naredil križ in pokleknil. Bodimo pa pozorni na to, kako mi naredimo
križ in kako pokleknemo. Če bodo nas videli delati križ z vsem spoštovanjem in pokleknili z vso
ponižnostjo, bodo to otroci ponovili za nami, ko
se sploh ne bomo zavedali. Otroci so naše ogledalo, zato se radi poglejmo vanj.
Bralci Božje besede:

ŽUPNIJSKI LIST

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
5. postna TIHA nedelja
»Kdor izmed vas je brez greha,
naj prvi vrže kamen vanjo.«
03. 04. – 10. 04. 2022

5. postna TIHA nedelja
Nedelja mož in fantov
03.04.2022

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

6. postna CVETNA nedelja
Dekliška nedelja
10.04.2022
VELIKONOČNA NEDELJA
Družinska nedelja
17.04.2022

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad
6.30
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 11. 03. 2022
petek, 18. 03. 2022
petek, 24. 03. 2022
petek, 01. 04. 2022
petek, 08. 04. 2022
petek, 15. 04. 2022
petek, 22. 04. 2022

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

»SONČNE PRIHOVE«

petek, 29. 04. 2022
petek, 06. 05. 2022
petek, 13. 05. 2022
petek, 20. 05. 2022
petek, 27. 05. 2022
petek, 04. 03. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
Gospod, ti veš in vidiš, kako smo nebogljeni. Polni bolezni. Zato prihajamo z veliko prošnjo k Tebi, da nas ozdraviš.
V tvoji moči je naše zdravje.
Daješ nam v obilju vsega, kar nam ohranja življenje. Ni ti odveč, da se znova in
znova obračamo k tebi. Vedno bodi z
nami in mi s Teboj.
Obljubljaš nam, da boš odgrnil temo in
težo, ki nas zagrinjata. V svoji neskončni
luči in neizčrpni ljubezni nam dajaj hrano
za večno življenje.
Hvala ti, da si vedno z nami! Amen.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek: 2. april - svetovni dan zavedanja o avtizmu
1. Kultura vključevanja in pripadnosti, proti kulturi odmetavanja.
Nujno potrebno je nadaljevati z osveščanjem glede različnih vidikov posebnih potreb; in sicer tako, da se odpravlja predsodke in spodbuja kulturo
vključevanja in pripadnosti, ki temelji na dostojanstvu osebe. To je dostojanstvo vseh najšibkejših in ranljivih žensk in moških, ki so prepogosto
potisnjeni na rob, ker so označeni za drugačne ali nekoristne, vendar pa
so v resnici veliko bogastvo za družbo.
2. Soudeležba. Eden izmed bistvenih vidikov kulture vključevanja je možnost aktivnega sodelovanja oseb s posebnimi potrebami. Postaviti jih v
središče ne pomeni le odpraviti fizične ovire, temveč tudi zagotoviti, da
lahko sodelujejo pri pobudah civilne in cerkvene skupnosti s svojim prispevkom.
3. Ustvariti mrežo. Pandemija
covida-19 je zelo vplivala predvsem na najšibkejše, ostarele,
na osebe s posebnimi potrebami in njihove družine. V zadnjih tednih se je temu pridružila
še vojna v Ukrajini: pomislimo
na tiste, ki so najbolj prizadeti
… Dragi bratje in sestre, v tej
situaciji mora biti naš odgovor
solidarnost, »ustvarjanje mreže«. Solidarnost v molitvi in solidarnost v karitativnosti, kar pomeni konkretno podelitev. Spričo tolikih ran, posebej
najbolj ranljivih, ne zapravimo priložnosti, da bi se medsebojno podpirali.
4. Vse to za solidarno ekonomijo. Kakor obstajata kultura odmetavanja
in vključevanja, prav tako obstaja ekonomija, ki odmetava in ekonomija,
ki vključuje. In to se dogaja vsak dan: obstaja odmetavanje in vključevanje, povsod v življenju, tudi v ekonomiji. Evangelij spodbuja, da bi v središče ekonomije postavili bratstvo, da ubogi, potisnjeni na rob in osebe s
posebnimi potrebami ne bi bili izključeni. V središču ekonomije ne sme
biti egoizem, osebni dobiček, ampak bratstvo.

