12. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23. 06. 2019
Ponedeljek 24. 06. 2019
Rojstvo Janeza Krstnika
Torek 25. 06. 2019
Dan državnosti d.p.
Sreda 26. 06. 2019
Janez in Pavel, mučenca
Četrtek 27. 06. 2019
Ema (Hema) Krška, kneginja
Petek 28. 06. 2019
Srce Jezusovo
Sobota 29. 06. 2019
Peter in Pavel, apostola
13. nedelja med letom
Prvi mučenci rimske Cerkve
30. 06. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (obl.) in sorodnike
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek

Ob 19.00 za + Franca Flisa (1997)
Ob 19.00 za +Jožefo Gumzej (obl.) in Franca
Ob 19.00 za + Metoda Pučnika (obl.)
Ob 7.00 za + Petra Levarta
Ob 15.30 za srečen zakon Ugeršek-Keglevič
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Karla Založnika

1. V torek bo dan državnosti. Tukaj ne bo maše, ker grem s pevskim zborom
in mežnarjem na romanje na Brezje, kjer bomo imeli mašo.
2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Cvetko Keglevič, rkt.,
samski iz Poljčan ter nevesta Mateja Ugeršek, rkt., samska, iz Vinarja.
Iskrene čestitke!
3. V soboto, 29. junija, bosta ob 10. uri v mariborski stolnici posvečena v
duhovnika: Primož Lorbek iz župnije Zavrč ter Sebastijan Tišler iz župnije
Maribor-Tezno. Priporočam ju v molitev.
4. ORATORIJ 2019 bo potekal od 15.7. do 21.7.2019. Glavni junak zgodbe
bo Peter Klepec, ki s svojim dobrim srcem in močjo, ki jo dobi od Boga,
pomaga drugim ljudem. Prijavnice in dar (15,- eur, lahko pa tudi kaj več)
lahko oddate (danes in prihodnjo nedeljo) po maši v veroučni učilnici.
5. Iskrena hvala Alojzu in Andreju Lubeju, Branki in Janezu Pučniku, Štefki
in Dušanu Podrgajsu, Srečku Klanjčniku in Petru Tonkoviču za delo v
vinogradu; Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave; hvala za
čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
Pravila komuniciranja med zakoncema
On vpraša: »Kaj je za večerjo?« Ona sliši: »Ne morem verjeti, da nisi
pripravila večerje.«
Ona vpraša: »Kdaj prideš domov?« On sliši: »Kje se obiraš, spet te ni
doma, ko te potrebujem.«
Komunikacija je ena izmed najpomembnejših spretnosti v
zakonu. Za srečen zakon je pomembno, da zakonca plujeta v isto smer,

se medsebojno dopolnjujeta in si pomagata. Pa vendar v zakonu prihaja
do prepirov. A pravilo je kruto, a resnično – če izgubi eden, izgubita oba.
Odnos je lahko lep le, če se v njem počutita dobro in sprejeto oba.
Komunikacija igra eno ključnih veščin, ki omogoča, da zakonca dobro
sodelujeta, si prihajata naproti, se podpirata, ali pa se preko nje oddaljujeta, zadajata udarce in se globoko ranita.
A ob tem pa ne pozabimo, da je komunikacija veščina, ki se je da priučiti.
Pravilo prvega odgovora: Potek spora ni odvisen od osebe, ki ga
sproži, ampak od tistega, ki odgovori.
»Saj je on začel,« nam pogosto odzvanja v glavi in mislimo, da je
to dovolj dober razlog, da začnemo prepir. Morda imate prav. Pa vendar
je začetek prepira vedno pogojen z dvojino, en sam se ne more kregati.
Zato prepir vedno spodbudi tisti, ki odgovori – slaba volja žene ne
pomeni, da bom slabe volje še jaz; ravno takrat moram biti namesto nje
tisti, ki ob njenem »izbruhu« postavi stvari na pravo mesto.
Vsak zakonec je povabljen, da sprejme slab komentar, reakcijo ali
jezo in ga preusmeri. Če se ravnamo po tem principu, vez med zakoncema raste in medsebojno čutita pomoč in razumevanje, ko imata slab dan
ali slab trenutek.
Vir: iskreni.net; familylife.com
Poslanstvo zdravnikov je obenem »pričevanje o človečnosti, je privilegirani način, da vidimo in čutimo, kako Bog, naš Oče, skrbi za vsako posamezno osebo brez razlikovanja. Pri tem se želi posluževati tudi našega
znanja, naših rok in našega srca, da bi poskrbel in ozdravil vsakega človeka, kajti vsakemu želi dati življenje in ljubezen.«
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 06. 2019
petek, 14. 06. 2019
petek 21. 06. 2019
petek 28. 06. 2019
petek 5. 07. 2019
petek 12. 07. 2019
petek, 19. 07. 2019

12. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.06.2019
13. nedelja med letom
30.06.2019
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
07.07.2019

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

petek 26. 07. 2019
petek 02. 08. 2019
petek, 09. 08. 2019
petek, 14. 08. 2019
petek, 24. 08. 2019
petek, 23. 08. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

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

10.00
1. berilo: Petra Jug
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

SVETNIK TEDNA – sv. Peter in Pavel
PETER je bil rojen v ribiški vasi Betsajda na severovzhodni obali Genezareškega
jezera. Oče Jona mu je dal ime Simon. Iz Betsajde se je priženil v Kafamaum na
nasprotni strani jezera. Tam je opravljal ribiški poklic skupaj s svojim bratom Andrejem. Prav on ga je privedel k Jezusu, ki mu je dejal: »Ti si Simon, Jonov sin, imenoval se boš Kefa.« Ta aramejska beseda pomeni 'skala', po latinsko 'petra' odtod
Peter. Peter je bil vihravega značaja in Jezus ga je posebej vzgajal. Po milosti nadnaravne vere je izpovedal: »Ti si Kristus, sin živega
Boga«, na kar je slišal odgovor: »Ti si Peter (Skala) in na
to skalo bom sezidal svojo Cerkev ... Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva.« S temi besedami ga je postavil
za svojega namestnika na zemlji. Zaradi 'ključev', o katerih govori Jezus, apostola Petra upodabljajo s ključi v
rokah in mu pravijo 'nebeški ključar'. Ob Jezusovem
trpljenju se je slabo izkazal. Trojno zatajitev pa je popravil s trojno izpovedjo ljubezni po Gospodovem vstajenju.
Po Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj
apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa je bil škof v
mestu Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je
vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi. Oznanjevanje je zapečatil z mučeništvom leta
67: med Neronovim preganjanjem je bil križan z glavo navzdol. Na kraju njegovega
mučeništva je dal cesar Konstantin leta 350 postaviti veliko baziliko. Sedanja, ki je
znana po vsem svetu, je bila zgrajena v letih 1506–1526. Pod njenim glavnim oltarjem je grob Apostola, čigar nasledniki so papeži rimski škofje. Za svojega zavetnika
so si sv. Petra izbrali kamnarji, zidarji, ribiči, čolnarji, kovači in drugi obrtniki. Njegovo ime je nosilo nad 500 svetnikov. Ime Peter je med najbolj razširjenimi pri nas,
ženska oblika Petra pa ni tako pogosta. Apostol narodov PAVEL se je rodil okoli
leta 10 po Kristusu v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikije na jugovzhodnem delu Male Azije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Po pravilu, da se mora vsak učenec judovske postave naučiti še kakšne
praktične obrti, se je mladi Savel, kakor mu je bilo ime, naučil izdelovati šotore, tako
da se je kasneje kot oznanjevalec evangelija preživljal z delom lastnih rok. Pri
dvajsetih letih je prišel v tempeljsko šolo v Jeruzalem. Gorel je za Mojzesovo
postavo in zato je preganjal Jezusove učence, ki je niso izpolnjevali. Pred Damaskom ga je Jezus poklical za svojega apostola. Iz preganjalca Savla se je spremenil
v navdušenega oznanjevalca evangelija. O njegovem delovanju poroča evangelist
Luka v svetopisemski knjigi Apostolska dela zgodovini prve Cerkve. Pavel je obhodil
velik del rimske države. Povsod je ustanavljal cerkvene občine in jih pozneje spodbujal s pismi. Ohranjenih je 14 Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi
evangeliji najpomembnejši del Svetega pisma nove zaveze. Odlomke njegovih pisem redno beremo pri bogoslužju. Umrl je mučeniške smrti v Rimu za časa cesarja
Nerona najbrž leta 67 hkrati z apostolom Petrom. Kot rimski državljan je bil obglavljen. Apostola Pavla upodabljajo z brado (filozof), s knjigo (pisatelj) in z mečem
(božja beseda pa tudi orodje njegovega mučeništva). Največkrat je njegov kip na
oltarjih skupaj s kipom sv. Petra. Zaradi njegovega tkalskega poklica se mu priporočajo tkalci, vrvarji, izdelovalci preprog, pletarji in sedlarji (ker je ob spreobrnitvi
padel s konja). Imeni Pavel in Pavla sta pri nas precej pogosti.

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
12. NEDELJA MED LETOM
Kaj pa vi pravite kdo sem?
23. 06. 2019 – 30. 06. 2019

Papež Frančišek: Prve krščanske skupnosti so Jezusa pogosto predstavljale kot zdravnika in v ospredje postavljale njegovo stalno pozornost
in sočutje do oseb, ki so trpele za različnimi boleznimi. Njegovo poslanstvo je bilo predvsem to, da je bil blizu bolnim osebam, predvsem tistim, ki
so zaradi tega bile prezirane in potisnjene na rob. In prav ta »skrb za
bolne osebe se kaže kot ena od sestavin razsežnosti Kristusovega
poslanstva.« in to postalo je tudi poslanstvo Cerkve. Pomemben je način,
s katerim je Jezus skrbel za bolne in trpeče. Teh oseb se pogosto dotika
in se jim pusti dotikati, tudi v primerih, ko je to bilo prepovedano. Tako je
na primer z ženo, ki je že več let krvavela. Čuti, da se ga je nekdo
dotaknil, zazna moč, ki je šla iz njega, in ko žena na kolenih prizna, da se
ga je ona dotaknila, ji pravi: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru« (Lk
8,48).
Za Jezusa zdraviti pomeni
približati se osebi, čeprav bi mu
nekateri včasih to hoteli preprečiti, kakor v primeru slepega
Bartimaja v Jerihi. Jezus ga
pokliče in ga vpraša: »Kaj hočeš,
da ti storim?« (Mr 10,51) Lahko
Papež in zdravniki
nas preseneti, da 'zdravnik'
vpraša trpečo osebo, kaj naj naredi. »A to osvetli vrednost besede in
pogovora v odnosu zdravljenja. Zdraviti za Jezusa pomeni vstopiti v dialog, da bi se pokazala človekova želja in blaga moč Božje ljubezni, delujoča v Sinu. Kajti zdraviti pomeni sprožiti začetek neke poti: poti olajšanja,
tolažbe, sprave in ozdravitve.« Ko se namreč neka določena oskrba nudi
z iskreno ljubeznijo do drugega, se razširi obzorje osebe, ki se zdravi, saj
je človeško bitje eno: je enost duha, duše in telesa. In to dobro vidimo pri
Jezusovem poslanstvu: nikoli ne zdravi samo enega dela, ampak vso
osebo, v celoti. Včasih začne pri telesu, včasih pa pri srcu, ko odpusti
grehe (glej Mr 2,5), a vedno zato, da ozdravi vse.

