14. nedelja med letom
Nedelja Slovencev po svetu
07. 07. 2019
Ponedeljek 08. 07. 2019
Kilijan, škof
Torek 09. 07. 2019
Veronika Giuliani, opatinja
Sreda 10. 07. 2019
Amalija (Alma), redovnica
Četrtek 11. 07. 2019
Benedikt, opat
Petek 12. 07. 2019
Mohor in Fortunat, mučenca
Sobota 13. 07. 2019
Henrik (Hinko) II., cesar
15. nedelja med letom
Kamil de Lellis, duhovnik
14. 07. 2019

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Stanka Kompareta in druge + dušne
pastirje na Prihovi
Ob 7.00 za + Antona Zajka

Ob 19.00 za + Matildo Plahuta (obl.)
Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek 1916)
Ob 19.00 za + Antona Leskovarja (obl.) in starše
Ob 7.00 za + Emila Škornika (1967)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Antona Leskovarja (obl.)

1. Iskrena hvala za veliko delo spravljanja drv: Bojanu Kropfu, Alojzu Lubeju,
Jožetu, Stanku in Alojzu Pučniku, Martinu in Slavku Juhartu, Dušanu
Podergajsu, Milanu Trdinu, Srečku Klančniku, Zvonku Lubeju, Zlatku
Mlakarju, Srečku Polancu, Alojzu Hojniku ter Žanu in Janezu Pučniku.
2. Iskrena hvala za delo v vinogradu: Alojzu Lubeju, Kristini Strnad, Matjažu
Pemu, Petru Tonkoviču, Slavku Juhartu, Stanku Pučniku, Miranu Lubeju,
Jožetu Pučniku in Francu Gumzeju. Iskren boglonaj.
3. Hvala Tonetu Polegeku ter Ludviku in Ivanu Furmanu za košnjo trave na
brežini parkirišča; Janku Juhartu za izravnavo in barvanje okenskih špalet
v zakristiji; Maksu Leskovarju za dograditev železne mreže na oknu na
koru in vodovodna dela; hvala Pavlici za rože, za čiščenje in krašenje
Cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Pravila komuniciranja med zakoncema – pravilo zrcala: razumevanje
sozakonca se lahko izboljša skozi pogovor.
Se vam kdaj zgodi, da sozakoncu nekaj poveste, pa on sliši popolnoma
drugače, kot ste to mislili sami? To lahko pripelje v nerazumevanje in
prepir. Zato je dober način, ko nismo točno prepričani, kaj misli naš sozakonec, da preprosto pogledamo v zrcalo - ko pove nekaj pomembnega,
ponovimo za njim: »Če te prav razumem, si rekel, da …« ali: »Ali si mislil
…« Potem s svojimi besedami obnovite, kaj ste slišali od zakonca, kako
ste ga razumeli. Za tem nastopi najpomembnejši del – zakoncu pustite,
da vas popravi, da pove, kaj je dejansko mislil, da razloži svoje besede.
Smisel zrcala ni, da ima nekdo prav in drugi narobe. Tudi ni, da bi se

morali zagovarjati za svoja stališča. Smisel zrcala je, da sozakonca slišiš
pravilno, tako kot on dejansko želi, ne pa preko svoje interpretacije.
Pravilo molitve: uspeh komunikacije je bolj verjeten, če v
najino sredo povabiva Boga.
To pravilo ni zapleteno, a zahteva posebno pozornost. Tako hitro
živimo, da smo pozabili na učinke molitve. Ne glede na to, kakšna je tema
vajinega pogovora, kolikšne so vajine težave, noben scenarij ne izključuje
molitve. Prej ali slej v naši komunikaciji pride do prepira – ampak kot bi
rekel R.A Torrey: Razlog, da mnogi izgubijo bitko, je, da čakajo, da se
bitka začne. Razlog, da mnogi uspejo, pa je, da so bitko izbojevali na
kolenih, davno predno se je začela.
Skupna molitev izboljša odnos. Ena večjih težav zakoncev, ki
začnejo moliti skupaj, je nerodnost. Niso navajeni moliti skupaj in zato vse
izpade neposrečeno in zoprno. Zato začnimo preprosto – pokrižajta drug
drugega pred odhodom, pred spanjem se zahvalita drug za drugega,
začnita dnevno moliti kratko molitev po obrazcih … Po nekaj tednih bosta
opazila občutno razliko v vajini komunikaciji in v vajinem odnosu.
Vir: iskreni.net; familylife.com
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

14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
07.07.2019
15. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.07.2019
16. nedelja med letom
Družinska nedelja
21.07.2019

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
OTROCI

Krsti od 1.1.-29.6.
Poroke od 1.1.-30.6.
Julija Sevšek (16.2.), Klara Flis Denis Žvajkar in Petra Jug (2.2.), Rok Ravljen
(17..2.), David Pem (30.3.), Neža in Valentina Sukič (1.6.), Tomislav Brumec in
Pučnik (2.6.), Oskar Alexander Danka Todorić (8.6.), Cvetko Keglevič in MaHojnik (22.6.). Čestitamo!
teja Ugeršek (29.6.). Čestitamo!
Pogrebi od 1.1.-2.7.
Ivana Majšler (21.1.), Marija Pučnik (14.2.), Jožef Gošnjak (2.3.), Emil Škornik
(2.3.), Franc Flis (15.5.) in Jožica Štribl (2.7.). RiP.

SVETNIK TEDNA – sv. Amalija (Alma), redovnica

V Letu svetnikov, ki obsega pet zajetnih knjig in so v njih podani življenjepisi
svetnikov za vsak dan leta, tudi po več za en dan, sta ob današnjem datumu
predstavljeni dve sveti ženi Amaliji, ki sta umrli na današnji dan, vendar ne istega leta in tudi ne v istem kraju. Verjetneje pa ime Amalija izhaja iz nemščine in
naj bi bilo skrajšana oblika starega germanskega imena Amalberga. Prvi del
'amal' pomeni priden, delaven, drugi del 'berga' pa izhaja iz glagola 'bairgan', ki
pomeni varovati. Torej bi ime Amalija pomenilo 'pridna varuhinja', tudi 'varuhinja
dela'. Seznanimo se s svetima Amalijama, nebeškima zavetnicama današnjih
godovnjakinj. Starejšo, ki je znana tudi pod imenom Amalberga, življenjepisec iz 11. stoletja,
imenuje mater treh svetniških otrok: Emeberta,
Go dule in Reinalde. Bila je frankovskega kraljevskega rodu, poročena z lotarinškim vojvodom
Witgerjem, pobožnim in vrlim možem, kateremu
je rodila več otrok. Amalija jim je bila zgledna
mati. Ko so otroci odrastli in so bili preskrbljeni
za življenje, sta z možem sporazumno sklenila,
da gresta v samostan. Amalija je moža preživela.
Kot vdova je v samostanu živela spokorno, opravljala dela usmiljenja in se pripravljala na smrt.
Umrla je na današnji dan okoli leta 690, pokopali
pa so v kraju Lobbes južno od Bruslja. Poročila o
drugi sveti Amaliji, devici in redovnici, so legendarna. Gotovo je le to, da je živela v 8. stoletju in
da je bila pokopana blizu mesta Liège v Belgiji.
Njeno življenje je kmalu po njeni smrti popisal
škof Radbod iz Maastrichta, vendar njegov spis
vsebuje več legend kot pa zgodovinsko zanesljivih dejstev. Bila je frankovskega
plemiškega rodu, sorodnica kralja Pipina. Razcvetela se je v izredno lepotico,
zato jo je zasnubil Karel Martel (po drugih virih Pipin ali celo Karel Veliki). Amalija pa je že kot deklica naredila zaobljubo ved nega devištva, zato se je snubcu
skrila. Ta pa jo je vendarle našel in jo iz skrivališča potegnil s tako silo, da ji je
zlomil roko in izpahnil ramo, toda Amalija je bila brž čudežno ozdravljena. Vstopila je v samostan benediktink pri mestu Liege, kjer je umrla na današnji dan
najverjetneje leta 772. Svetnica je še vedno zelo češčena v Belgiji in na Nizozemskem. Zaradi njene legendarne prigode z roko se ji priporočajo pri zlomih,
izpahih in zmečkaninah, častijo pa jo tudi kot zavetnico proti toči in proti vsemu,
kar povzroča škodo na polju. Na Slovenskem je kar nekaj žena in deklet, ki jim
je ime Amalija, Malči, Malčka, Matka. Nekateri to ime povezujejo z latinsko
besedo 'amare', ki pomeni ljubiti. Potemtakem bi se Amaliji po slovensko reklo
Ljuba ali Ljubica. Španska oblika je Alma, kar je v našem prevodu Duša, Duška
ali Dušica.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
14. NEDELJA MED LETOM

Žetev je obilna, delavcev pa malo.
07. 07. 2019 – 14. 07. 2019

Papež Frančišek: »Ni prostora za egoizem v duši kristjana. Če je tvoje
srce egoistično, nisi kristjan, ampak si posvetnež, ki išče samo svojo
korist in svoj profit.« Evangelist Luka nam pravi, do so verniki bili skupaj
(glej Apd 2,44). »Bližina in enost predstavljata slog vernikov: bližnji, skrbni
drug do drugega, ne obrekujejo drugega, ampak pomagajo in so blizu.«
Življenje v občestvu
Milost krsta razkriva tesno vez med brati v Kristusu, ki so poklicani k
medsebojni podelitvi, k poistovetenju z drugimi in dajanju, kolikor kdo
potrebuje (glej Apd 2,45). Gre za velikodušnost, miloščino, skrb za drugega, obiskovanje bolnikov, obiskovanje tistih, ki so v stiski in ki potrebujejo
tolažbo. In ravno zato, ker to bratstvo, kar je Cerkev, izbere življenje
občestva in pozornost do potrebnih, lahko živi resnično in pristno bogoslužno življenje: »Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.
Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi« (Apd 2, 46-47).
Gospod zagotavlja rast
Apostolska dela nas spomnijo,
da Gospod zagotavlja rast
skupnosti
(Apd
2,
47).
»Vztrajanje vernikov v pristni
zavezi z Bogom in z brati postane privlačna moč, ki očara in
osvoji mnoge (glej Evangelii
gaudium, 14), postane načelo, s
katerim živi skupnost vernikov v
vsakem času.«
Papež Frančišek je sklenil z besedami: »Prosimo Svetega Duha, naj iz
naših skupnosti naredi kraje, kjer se bo sprejemalo in prakticiralo novo
življenje, dela solidarnosti in občestva; kraje, kjer bodo bogoslužja srečanje z Bogom in bodo postala občestvo z brati in sestrami; kraje, ki bodo
odprta vrata nebeškega Jeruzalema.«

