ZAČETEK LETA BOŽJE BESEDE
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
26. 01. 2020
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Trdin (Siglovi)
Ponedeljek 27. 01. 2020
Angela Merici, devica
Torek 28. 01. 2020
Ob 17.00 za + Antona Brdnika (1612)
Tomaž Akvinski, duh.
Sreda, 29. 01. 2020
Konstancij, škof
Četrtek 30. 01. 2020
Martina, mučenka
Petek 31. 01. 2020
Janez Bosko, duhovnik
Sobota 01. 02. 2020
Brigita Irska, opatinja

Ob 17.00 za + Gabrijelo Ramot (1784)
Ob 15.00 pogrebna za + Ignaca Zabukovška
Ob 17.00 + Martico Lubej in + Pliberškove iz Pobreža
Ob 17.00 za + Stanislava Kuka (1810)

Ob 7.00 za + Andreja Lubeja (obl.), Moniko in sorodnike
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
SVEČNICA
Nedelja mož in fantov Ob 10.00 uri za + Marijo Tomažič in rodbino Pišotek
02. 02. 2020
Krst Žaka Hojnika iz Zg. Grušovja
1. Pri Slomškovem bralnem priznanju je prišlo do spremembe. Veroučenci si
boste lahko odslej knjige izposodili pri svojih katehetih ter jih njim tudi
pripovedovali po vaši veroučni uri oz. po dogovoru s katehetom.
2. Ta vikend so naši pevci v Radencih na intenzivnih vajah, žal le polovica, to
je 17 članov. Želimo jim lep oddih in še lepše pevske vaje.
3. V zadnjih dveh mesecih ste darovali za obnove: Rozika Kobale, družina
Vivod iz Sp. Grušovja, družina Kropf iz Pobreža, Milica Pliberšek, Milica
Polegek, Marjan Mlakar, Dragica Rebernik, Branko Brumec, KarmenSlavko Pučnik, Jože Pliberšek (Žužman) ter neimenovani. Iskren boglonaj.
Ker imamo še nekaj dolga se vam priporočam. Hvala za razumevanje!
4. Iskrena hvala Luciji Gorenak in Kristijanu Mlakarju ter otrokom za dejavno
sodelovanje
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
NEDELJA BOŽJE BESEDE
Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem »Pogovarjala
sta se« (Lk 24,14a), najdemo v odlomku o emavških učencih, ki ga je papež
Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepa sinode o mladih kot osnovno
svetopisemsko podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve.
S tem geslom želimo postaviti v središče našega razmišljanja o Božji
besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka poroča o zaskrbljenosti dveh
učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub
razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj,
ampak tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v

pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s
človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in
graditev življenjskih odnosa z Bogom.
Družina je učilnica vsak dan – “couple goals” in “hickey”
Nihče ne pravi, da je lahko živeti v družini. Sedaj, ko sva starša dveh najstnikov, poslušava vsak dan, da sva iz prejšnjega stoletja in nič ne razumeva, da je sedaj vse drugače kot takrat, ko sva bila midva mlada.
Vsako jutro imam za vzgojo najstnikov samo eno prošnjo: “Ljubimec odpri
moj razum in srce, da bi poslušala, razumela, in nakloni mi majhne in preproste geste odpuščanja.” Geste odpuščanja potrebujem za “samogovore”
najinih najstnikov in jih obnavljam vsak dan, da utrjujem temelj, na katerem
gradimo trden odnos v družini. Primorajo me, da presegam ošabnost, in
nelagodnost ter se pobotam. Če družina ni navajena na odpuščanje,
postaja vedno bolj bolna in se postopoma zruši. Ključ za naše družinsko
življenje je iskrenost, ki pomeni hojo k Viru Resnice, ki zmore preoblikovati
naše življenje.
Včeraj naju je Maja vprašala, kaj so najini “couple goals” in ali mi je Bojan
že kdaj naredil “hickey”. Pa se spogledava in vprašava: Maja, ali so “goals”
cilji, za “hickey” pa ne veva kaj je!?” In nama je razložila, oba z Valentinom
sta. “Couple goals” se reče za par, ki se dobro “šteka” in imata veliko
skupnih interesov in “the same view of life” (enak pogled na življenje). Hickey pa je “love bite” (ljubezenski ugriz). Pa spet nama ni bilo nič jasno.
Tudi “hickey” sta nama razložila kaj je … in sedaj veva.
Ampak “couple goals” nama je dal misliti in sva jih zvečer nekaj našla že v
poročni zaobljubi, ki jo živiva. Kar nekaj “goalsov” je, ki jih lahko strnem v
en stavek: »Goals« so cilji, ki ohranjajo svežino ljubezni med in v nama.
Zares, lepo je imeti dva najstnika pri hiši, ker hočeš nočeš, naju budita,
učita in vodita k samo-spraševanju o smislu življenja in odnosov v njem.
Sara Ahlin Doljak: http://www.diz.si/druzina-je-ucilnica-vsak-dan-couple-goals-in-hickey/
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.01.2020
SVEČNICA
Nedelja mož in fantov
02.02.2020

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

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

5. nedelja med letom
Dekliška nedelja
09.02.2020

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

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

Prihova:
Raskovec:
Dobrova :

petek, 06. 12. 2019
petek, 13. 12. 2019
petek, 20. 12. 2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:

petek 24. 01. 2020
četrtek 31. 01. 2020
petek, 07. 02. 2020

Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 27. 12. 2019
petek, 03. 01. 2020
petek, 10. 01. 2020
petek, 17. 01. 2020

Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek, 14. 02. 2020
petek, 21. 02. 2020
petek, 28. 02. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNICA TEDNA – sveta Angela Merici, devica
Uršulinke so redovnice, katerih temeljno poslanstvo je evangeljsko življenje sredi
sveta in skrb za vzgojo ženske mladine. Apostolat uršulink je vključen v vzgojno
poslanstvo Cerkve. Že od vsega začetka delujejo na katehetskem področju. Uršulinke so vodile tudi številne šole za dekleta. Svojo prvo hišo na slovenskih tleh so
imele v Gorici leta 1672, od tam so trideset let kasneje prišle v Ljubljano, kjer so
imele vse do konca druge svetovne vojne odlično dekliško gimnazijo. Danes imajo
šest samostanov, nekaj slovenskih uršulink deluje v misijonih. Ustanoviteljica tega
reda ni sveta Uršula, temveč sv. Angela Merici, ki se je rodila 21. marca 1474
kmečkim staršem v Desenzanu na obali Gardskega jezera v severni Italiji. Angela
je že v mladosti vneto iskala Boga. Kot dekle je imela nekoč prikazen sprevoda
mladih devic. Med njimi je zagledala tudi svojo pred nedavnim umrlo sestro, ki ji je
sporočila, da jo Bog kliče, naj ustanovi družbo devic, ki bo hitro rasla. Ob tem videnju se je Angela zavedla Božjega posega v svoje življenje. V
želji, da bi lažje prišla do pogostnega obhajila, je Angela stopila
v Frančiškov tretji red. Njen poklic je tukaj našel pravo usmeritev. V mestu Brescia, kjer je Angela živela od leta 1516, se je
več požrtvovalnih ljudi združilo v gibanje »Božja ljubezen«, ki
je veliko pripomoglo, da je mesto postalo središče živahnega
verskega življenja. Angela je kmalu postala njihova voditeljica.
Družba se je redno sestajala pri maši in skupnih molitvah. Tu
je nabirala moč za dela usmiljenja: stregli so bolnikom, pomagali v sirotišnici, obiskovali jetnike, skrbeli za zapuščena dekleta. Po letu 1530 je
Angela zbrala svojo skupino dvanajstih sodelavk, ob katerih se je izbistrila njena
zamisel skupnosti, ki živi apostolsko življenje med svetom. Družbi je dala ime po
mučenki sv. Uršuli, ki so jo tedaj zelo častili, in po njej se članice tega reda imenujejo uršulinke. Uršulinke so se lotile raznovrstnega dela: ustanavljale so sirotišča,
vzgojne domove, posebej pa so se posvetile skrbi za ogrožena dekleta. Začele so
se združevati v redovne skupnosti, da bi lažje delovale. Za ustanovni dan družbe
uršulink velja 25. november 1535, prvo pravilo je bilo potrjeno leto kasneje. Končna
pravila je potrdil leta 1544 papež Pavel IV., ki je uršulinke razdelil na tri veje: prve
žive med svetom, druge v kolegijih in tretje v samostanih. Angela je poznala nenadomestljivo vrednost vzgoje, ki jo otrok prejme od svojih staršev, zato je predstojnicam svojih hiš naročala, da morajo imeti za hčere materinsko srce. S svojo ustanovo je želela doseči čim večje število deklet, ki so prihajale k njim na pouk. Angela
Merici je umrla 27. januarja 1540. Ljudstvo jo je takoj častilo kot svetnico. Uradno
je bila razglašena za blaženo leta 1768, za svetnico pa leta 1807. Do leta 1956 se
je njen god obhajal 31. maja, po letu 1956, 1. junija, po novem koledarju pa 27.
januarja.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Črv, ki te gloda od znotraj
»Nemir ljubosumja je kakor črv, ki te gloda od znotraj«. Ljubosumja so zločini, vedno hočejo ubiti, je zatrdil papež Frančišek. In tistemu, kdor pravi:
»Ja, sem ljubosumen, a nisem morilec«, odgovarja: »Zdaj, ja. A če boš s
tem nadaljeval, se bo slabo končalo.« Kajti z lahkoto se ubije »z jezikom, z
obrekovanjem«.
Ljubosumje narašča, če se »pogovarjamo s sabo« in
stvari interpretiramo v luči ljubosumja. V tem »klepetanju
s sabo« je ljubosumnež »nezmožen videti resnico«. Samo
neko zelo močno dejstvo mu lahko odpre oči. Na primer
Savla je ljubosumje v njegovi fantaziji pripeljalo do tega,
da je verjel, da je David morilec in sovražnik.
»Tudi mi, ko se nam pojavi ljubosumje, zavist, naredimo tako. Vsak naj
pomisli: 'Zakaj mi je ta oseba tako neznosna? Zakaj tiste sploh nočem videti?' Vsak med nami naj razmisli zakaj. Velikokrat bomo iskali 'zakaj' in
ugotovili, da gre za naše fantazije. Fantazije, ki pa rastejo v tistem 'klepetanju' s sabo. Na koncu gre za Božjo milost, ko ljubosumnež pride do resničnosti, kakor se je to zgodilo Savlu. Ljubosumje se razpoči kakor milni
mehurček, kajti ljubosumje in zavist nimata obstojnosti.«
Papež Frančišek je izpostavil, da gre za milost, ko se zavistnež, ljubosumnež, znajde pred resničnostjo, ki povzroči, da se razpoči milni mehurček, ki
je pregreha ljubosumja in zavisti. Povabil je, naj pogledamo sebe, ko nam
je neka oseba antipatična ali pa je ne maramo. Vprašajmo se: »Kaj je v
meni? Je morda črv ljubosumja, ki raste, kajti drugi ima nekaj, kar jaz nimam, ali pa je v meni skrita jeza?« Svoje srce moramo »varovati pred to
boleznijo, pred tem klepetanjem s sabo, ki povečuje ta milni mehurček, ki
pa potem nima obstojnosti, a naredi veliko slabega«. Tudi ko kdo pride k
nam in govori slabo od drugem, mu moramo pomagati razumeti, da ne govori z mirom, ampak z gorečnostjo, in da je v tej gorečnosti »zlo zavisti in
zlo ljubosumja«.

