7. VELIKONOČNA NEDELJA
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in starše
24. 05. 2020

Ponedeljek 25. 05. 2020
Urban I., papež
Torek 26. 05. 2020
Filip Neri, duhovnik
Sreda 27. 05. 2020
Alojzij Grozde, mučenec
Četrtek 28. 05. 2020
German Pariški, škof
Petek 29. 05. 2020
Maksim Emonski, škof
Sobota 30. 05. 2020
Ivana Orleanska, devica

Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša st., 8. dan

BINKOŠTNA NEDELJA
31. 05. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Rozo Županek (obl.)

Ob 19.00 za + Alojza Gorenaka (obl.)
Ob 18.00 ! za + Avguština Juharta, st. (namesto pogrebne)
Ob 19.00 za + Marijo (obl.) in Jožeta Kotnika
ter rodbino Kotnik - Klančnik
Ob 19.00 za + Angelo Rorič (obl.) in sorodnike
Ob 7.00 za + Avguština Juharta

1. Danes začnemo devetdnevnico k Svetemu Duhu pred praznikom binkošti,
ki bo naslednjo nedeljo. Zato bomo vsak dan pred sklepnim blagoslovom
zapeli ustrezno kitico pesmi Skupno pesmijo prosimo in izmolili
odgovarjajočo se molitev, ter se tako duhovno pripravili na slovesni praznik
skrivnosti prihoda Svetega Duha nad apostole in Cerkev. Ker bi jo morali
že začeti, bomo danes zapeli prvi dve kitici in zmolili dve odgovarjajoči
molitvi. Ohranimo »zdrav duh v zdravem telesu«, zato se priporočimo
Svetemu Duhu, da nas ne prevzame duh posvetnosti, krivičnosti,
samoljubja in drugih slabih reči, ampak duh pravičnosti, človeškosti in
bogopodobnosti, duh resnice in pravice, duh vsega dobrega.
2. Čas verouka se počasi izteka. Danes imate še zadnjo katehezo in lepo
prosim, da jo skrbno preberete, se o njej pogovorite in naredite nalogo. Ko
jo naredite pa vas lepo prosim, da do prihodnje nedelje (31. 5.) vsi
veroučenci prinesete podpisane delovne in liturgične zvezke v učilnico, da
jih bodo lahko katehistinji in katehist naslednji teden ocenili in vpisali ocene
v spričevala. Prihodnjo nedeljo (po 10. maši) imate še možnost Slomškove
bralne značke. Otroci ne pozabite!
3. Kot ste opazili, skušamo vedno kaj na novo urediti okolico cerkve in
župnišča. Iskren boglonaj za vaš dar preko TRR ali direktno in sicer: družini
Petra Flisa, Simone Pliberšek Samec, Albina in Lenke Pučnik, Petra
Korošca, Rozike Kobale, Alojzu Pučniku, Milici Pliberšek in neimenovanim.
4. Iskren boglonaj za dar za rože: Petru Korošcu in faranom Sevca ter
Bernardi Muc in faranom Dobriške vasi. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo

v vinogradu, Simonu Korošcu za košnjo trave; za čiščenje in krašenje
cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Pred binkoštmi – prosimo za osvoboditev od vseh zamer in vezi, ki nas bremenijo
https://si.aleteia.org/2019/06/04/sveti-duh-pomagaj-mi-odpustiti/

Sveti Duh, ponovno te prosim za milost
osvoboditve.
Gospod, izlij name globoko željo
po odpuščanju,
po življenju v miru z vsemi
in po globokem razumevanju nasilnosti in
podcenjevanja od nekaterih.
Pomagaj mi odkriti njihovo trpljenje
in najgloblje slabosti,
da jih bom zmogel gledati z nežnostjo
in jih ne bom sodil po tem,
kar so mi storili. Očisti mojo notranjost,
Sveti Duh, vseh ostankov
zamer, sovraštva in težkih spominov.
Moja gotovost je v tvoji ljubezni in moči,
ki me objema. Ne dopusti, da oslabim
zaradi pomanjkanja odpuščanja.

Iztrgaj iz moje notranjosti vsako željo, da bi
jim škodoval in da bi jim plačal z istim dejanjem. Vem, da se je mogoče odzvati z odpuščanjem in se dvigniti nad vsako zamero.
Dvigni me, Sveti Duh, da ne bom za svoje
dobro počutje potreboval tega, da bi jim kakorkoli povzročal trpljenje.
Razlij v moji notranjosti svoje usmiljenje,
da se jih bom spominjal brez sovraštva
in brez muke.
Božji otroci so, Jezus jih je odrešil s svojo
krvjo, moji bratje so, poklicani so v večno življenje in ti, Sveti Duh, živiš v njih.
Daj mi milost, da jim iskreno odpustim.
Osvobodi me, Sveti Duh da bom lahko
srečen dihal in hodil skozi življenje
brez notranje zavezanosti. Amen.

ODGOVORNI MINISTRANT NE 24.5. 2020: Rok Pučnik
14. 6. 2020: Zala Pučnik
POZABI NA DOLŽNOSTI
31. 5. 2020: Nina Pučnik
21. 6. 2020: Žan Pučnik
PRED IN PO MAŠI !
7. 6. 2020: Brina Mlakar
28. 6. 2020: Katarina Pučnik
- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je prižgan
mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd.
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina, ministrantske
obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči, ozvočenje itd.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja žena in mater
24.05.2020
BINKOŠTNA NEDELJA
31.05.2020
NEDELJA SVETE TROJICE
07.06.2020

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

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00: 1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik

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

petek, 08. 05. 2020
petek, 15. 05. 2020
petek, 22. 05. 2020
petek, 29. 05. 2020
petek, 05. 06. 2020
petek, 12. 06. 2020
petek, 19. 06. 2020

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

petek 26. 06. 2020
petek 03. 07. 2020
petek, 10. 07. 2020
petek, 17. 07. 2020
petek, 24. 07. 2020
petek, 31. 07. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNICA TEDNA – Ivana Orleanska, devica
Ivana Orleanska je živela v prvi polovici 15. stoletja, v obdobju stoletne vojne med
Anglijo in Francijo. Rodila se je leta 1412 in v času njenega otroštva se je po krivdi
nespretnih francoskih vladarjev bojna sreča obrnila v prid Angležev. Ivana je bila
pobožno, dobro vzgojeno, skromno, preprosto in sramežljivo dekle. Ko je bila stara
12 let, je prvič slišala glasove, za katere je trdila, da so glasovi nadangela Mihaela,
svete Katarine in Margarete. Glasovi so jo spodbujali, naj ohranja čistost. Med drugim so ji svetniki napovedovali, da bo Francijo rešila angleške okupacije. Pri šestnajstih letih je prosila sorodnika Duranda Lassoisa, da je odvede v bližnje mesto,
kjer je zaprosila konjeniškega častnika Roberta de Baudricourta za dovoljenje, da
se pridruži francoski kraljevi vojski. S podporo častnika ji je bilo omogočena pot
do dvora, kjer je naredila dober vtis in bila postavljena na čelo vojske. Kasneje se
je Ivana na belem konju in v viteški bojni opravi podala v boj za osvoboditev domovine. Vojake je spodbujala h krščanskemu življenju, sama pa je kazala tako moralno moč, da so jo vsi spoštovali in ubogali. Kmalu je pregnala Angleže iz Orleansa ter osvobodila vso srednjo in vzhodno Francijo. V vsakem vojaškem pohodu, ki ga je vodila, je
v eni roki držala svetlo bandero s kraljevim emblemom, v drugi pa simbolni meč, na katerem je pisalo
Jezus in Marija. 17. julija 1429 je spremljala kralja
v Reims na kronanje in s tem izpolnila svojo nalogo. Ime zmagovalke pri Orleansu je spodbudilo
na tisoče novih bojevnikov za popolno osvoboditev domovine. Kralj Henrik VII. je nato pod vplivom reimskega nadškofa podpisal sramotno premirje z Angleži, ko je ljudstvo hotelo nadaljevati
osvobajanje Pariza. Spomladi leta 1430 se je vrnila
na bojišče. Dosegla je še nekaj uspehov vendar so
jo Angleži zajeli pri mestu Compiegne. Začelo se
je zadnje leto njenega življenja. Postavili so jo
pred sodišče, ki ga je vodil škof Peter Cauchon.
Zaradi pregona osvobodilne vojske h Angležem se
je hotel nad Ivano maščevati. Med drugim so jo
obsodili tudi zaradi krivoverstva in čarovništva,
dokler ni bila 29. maja 1431 razglašena za nepoboljšljivo grešnico in obsojena na smrt na grmadi. Obsodbo so izvršili 30. maja
1431 v Rouenu. Stara je bila 19 let. Uradno so jo razglasili za blaženo leta 1909, 16.
maja 1920 pa jo je v priznanje njene nedolžnosti Benedikt XV. dokončno proglasil
za svetnico. Druga nedelja v maju je francoski narodni praznik v čast Ivani Orleanski.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja žena in mater
Ohrani jih, da bodo eno…
24. 05. 2020 – 31. 05. 2020

Papež Frančišek: Molitev odpira vrata upanju
Življenje, že to preprosto dejstvo, da obstajamo, odpre človekovo srce za
molitev. Ko je nastala velika svetopisemska pripoved o stvarjenju, Izraelovo
ljudstvo ni hodilo skozi srečne dni. Sovražna sila je zavzela deželo, mnogi
so bili odpeljani in so se nahajali kot sužnji v Mezopotamiji. Ni bilo več
domovine, ne templja, ne družbenega in ne verskega življenja, ničesar.
Pa vendar ravno ob veliki pripovedi o stvarjenju lahko nekdo ponovno najde
razloge za zahvaljevanje, hvaljenje Boga za življenje. »Molitev je prva sila
upanja,« je poudaril papež. »Ti moliš in upanje raste. Rekel bi, da molitev
odpira vrata upanju. Upanje obstaja, a s svojo molitvijo ji odprem vrata.
Kajti ljudje molitve varujejo temeljne resnice; to so tiste, ki jih ponavljajo
predvsem sebi in zatem vsem drugim, da je namreč to življenju kljub njegovim naporom in njegovim preizkušnjam, kljub
njegovim težkim dnem, polno milosti, ob kateri se lahko čudimo. In kot takšnega ga je treba vedno braniti in varovati.«
»Moški in ženske, ki molijo, vedo, da je upanje močnejše od
obupanosti. Verjamejo, da je ljubezen silnejša od smrti in da bo nekega dne
zagotovo zmagala, četudi v časih in na načine, ki jih ne poznamo. Moški in
ženske molitve nosijo na obrazu utrinke luči: ker jih tudi v najtemnejših dneh
sonce ne neha osvetljevati. Molitev te razsvetli, razsvetli tvojo dušo,
razsvetli ti srce in razsvetli ti obraz. Tudi v najbolj mračnih časih, tudi v času
največje bolečine.«
»Vsi smo prinašalci veselja,« je zatrdil papež in vprašal, ali smo na to kdaj
pomislili: »Da si ti prinašalec veselja. Ali pa si raje prinašalec slabih novic,
ki žalostijo? Vsi smo zmožni prinašati veselje. To življenje je dar, ki nam ga
je dal Bog. In prekratko je, da bi ga preživeli v žalosti in grenkobi. Slavimo
Boga, zadovoljni preprosto za to, da obstajamo. Glejmo vesolje, glejmo lepoto in tudi glejmo svoje križe ter recimo: 'Ampak ti obstajaš, ti si nas ustvaril takšne, zase.' Smo otroci velikega Kralja, Stvarnika, sposobni prebrati
njegov podpis v celotnem stvarstvu. V tem stvarstvu, ki ga danes ne varujemo. A v tem stvarstvu je Božji podpis, ki ga je naredil iz ljubezni.

Dragi starši in otroci! Čas katehez preko župnijskega lista se izteka in
upam, da tudi čas koronavirusa. Iskreno se zahvaljujem, vam starši,
ki ste v času koronavirusa covid 19, resno sprejeli odgovornost katehiziranja otrok. Katehistinji in katehist so skrbno pripravljali kateheze,
da bi vam čim bolj olajšali pogovor z otroki. Verjamem, da se bo vaše
odgovorno delo poznalo ne le v veroučnih zvezkih, ampak v otrokovem verskem življenju. Veroučno leto bomo sicer sklenili v nedeljo, 7.
junija, vaš zgled in skrb za krščansko življenje vaših otrok pa se bo
nadaljevalo z vsakdanjo molitvijo in obhajanjem svetih maš. Za te ne
velja več »karantena«. Sv. Jakob pravi: »Vera brez del je mrtva.« (Jak
2,26) Zato iskreno vabljeni k obhajanju bogoslužja.

zapovrstjo, vsak trinajsti dan v mesecu, ob istem času na istem kraju,
čakajo njo. Marija je obljubo držala in jih res čakala, prav tako pa tudi otroci.
Naročila jim je, naj vsak dan molijo rožni venec za mir na svetu. Ljudje so
izvedeli za prikazovanja, starši in ostali domači pa jim niso verjeli. Ob zadnjem prikazovanju jih je bilo navzočih 70000. Francek in Jacinta sta umrla
dve leti po Marijinih prikazovanjih, Lucija pa je kot redovnica živela do leta
2005. Fatima je veliko romarsko središče, kamor se ljudje zbirajo k molitvi
s celega sveta. Marija pa nas še vedno prosi, tudi danes, da molimo za mir
na svetu. Prošnja naj velja tudi nam, da bomo radi vsak dan prosili Marijo
za mir na svetu. Sploh pa čas, v katerem smo, ko še vedno velja previdnost,
vabi naj se radi zatekamo po pomoč k Mariji.

PRVI RAZRED –31: Brez vode ne morem živeti
Z otroki se pogovorite, kaj se zgodi z dežnimi kapljami, ki
padajo na zemljo in kako mi dobimo vodo iz pipe. Pot,
kako pride voda v naša stanovanja (kroženje vode)
narišite in se pogovorite o čistosti vode. Voda je za naše
življenje nujno potrebna prvina, saj brez nje težje preživimo kot brez hrane. Pogovorite se tudi, kje vse je še
potrebna in prisotna. Vodo najdemo tudi v cerkvi. Ko vstopite vanjo, se pokrižate z blagoslovljeno vodo. Z njo vas
je pri krstu duhovnik oblil po glavi in takrat ste postali Božji
otroci. Ko se z blagoslovljeno vodo pokrižate vedno
znova, ko pridete v cerkev, je tako, kot bi vas Bog pobožal in rekel, da vas
ima zelo rad. Starše prosite, da poiščejo fotografije vašega krsta in se o
vašem krstu pogovorite. Poizvedite, kdaj ste bili krščeni, v kateri župniji,
kdo vas je krstil, kdo so vaši krstni botri in
poiščite vašo krstno svečo. Zvečer se Bogu
zahvalite, da ste postali Božji otroci.

TRETJI RAZRED – 29: Luč in sol; in 30:
Ponovi, da ne pozabiš
Tokrat še zadnja navodila za verouk v tem
veroučnem letu. Preberite Božjo besedo v
Učbeniku na strani 128 in poučno zgodbo na
strani 130. Jezus govori o sebi, da je luč
sveta in kdor hodi za njim bo imel luč življenja. Pri krstu smo prejeli njegovo luč, torej
tudi nam govori: Vi ste luč sveta. Vi ste sol zemlje. Kot kristjani smo povabljeni, da s svojim življenjem dajemo okus vsem, ki jih srečujemo.
Z veseljem naredite naloge, ki so na strani 132, 133, 134 in 135 ter poglejte
nazaj, če vam še kakšna naloga manjka.
Prav vsi prinesete zvezke v torek 2. junija ob 16.00 uri v učilnico. Tam mi
boste zvezke oddali, da bom doma preverila, kako ste bili tri mesece vsak
teden doma pri verouku. Pogovorili se bomo, kako bodo potekale bližnje
priprave na prvo spoved in prvo sveto obhajilo.
Smo v zadnjem tednu meseca maja, mesecu šmarnic in upam, da bo vaša
družina na svoj način počastila Marijo, ki je Jezusova in naša mati.

DRUGI RAZRED – 32: Fatimska Mati Božja
Pred približno sto leti se je na Portugalskem, v vasi Fatima zgodilo nekaj posebnega. Trem otrokom, starim sedem, devet
in deset se je prikazala Marija. Dneve so
preživljali na pašniku med igro, pašo, kosilom in molitvijo rožnega venca. Spomladi
1916 se jim je prikazal angel in jih prosil, naj
molijo za mir, ker je v Evropi takrat divjala
vojna. 13.maja 1917 so Lucija, Francek in
Jacinta v Irijski globeli prvič videli Marijo.
Marija jih je prosila, naj šest mesecev

ČETRTI RAZRED – 27: Jezus
nas sodi po dobrih delih
Zazrite se v svoje roke in
razmišljajte, kaj vse ste danes z
njimi že naredili. Z rokami lahko
delamo dobro in slabo, a le
dobra dela so tista, ki koristijo
nam in drugim. Večja in
pomembnejša so tista, ko
delamo za druge, saj nam odpirajo vrata v nebesa. Vsak izmed

nas se bo namreč enkrat znašel pred nebeškimi vrati, kjer nas bo Bog
vprašal, kaj smo dobrega storili. Obljublja nam mesto na svoji desnici, saj
pravi: »Karkoli ste storili enemu izmed mojih najmanjših bratov, ste storili
meni.« Jezus jasno pravi, da vse, kar dobrega storimo človeku, storimo
njemu samemu. Z našimi dobrimi deli tukaj na zemlji, si služimo nebesa in
srečo pri Bogu. Naredi si načrt, kako boš pomagal staršem, starejšim in
sosedom. Vključi vsakodnevno molitev in izpraševanje vesti. Ne pozabi na
sv. mašo in na zakrament svete spovedi.
PETI RAZRED – 27: Božje
ljudstvo ima svoje voditelje
Verjetno ste že doživeli, kako
pomembno je imeti prave
voditelje, ko odhajate na
novo, neznano pot. Brez tistega, ki pozna pot, bi se izgubili. In tako kot je pri naših
vsakodnevnih
podvigih
pomembno, da delujemo skupaj, tako tudi Jezus ve, da pomembnih ciljev ne moremo doseči sami, saj
potrebujemo vodstvo in oporo drugih. Jezus si želi, da bi vsi ljudje lahko
dosegli nebesa, ki so sreča pri Bogu. Zato je poiskal svojega namestnika
Petra, ki ga je postavil za voditelja ostalih apostolov in mu obljubil, da bo
na njem sezidal celotno Cerkev. Peter in apostoli so povezani v apostolski
zbor. Petrov naslednik je rimski škof ali papež, vsi škofje pa so povezani v
škofovski zbor. Ob škofih se oblikuje tudi duhovniški zbor, ki živi med svojim
ljudstvom in zbira ljudi. Vsi pastirji opravljajo trojno službo: učiteljsko, duhovniško in vodstveno. Zvečer zmoli za papeža, našega nadškofa, škofe in
vse duhovnike, da bodo zvesti oznanjevalci, voditelji in pričevalci.
ŠESTI RAZRED – 26: Govorica narave
Če je mogoče, naj bo kateheza v naravi. V naravi za minuto zaprite oči in
si prikličite v spomin stvari iz narave, ki nam govorijo o Bogu. Ste kdaj v
naravi opazili kaj, kar vas je zmotilo? So to bile prazne konzerve, steklenice,
odpadna embalaža? Onesnaženi potoki? Znate skrbeti za čisto naravo?
Ste se kdaj zazrli v nebo in obstali prevzeti ob siju večerne zarje? Ste kdaj
pri vzpenjanju na goro, med vožnjo ob morju, ob poslušanju ptic občutili
neskončnost? Čeprav v naglici današnjega časa ne slišimo narave, pa je
prav da naredimo prostor tudi za to. Ne poslušajmo samo z ušesi, ampak
tudi z očmi, srcem in z vsem svojim bitjem. V človekovem srcu je prostor
za vse lepo. Vse to zbuja željo po novem, lepšem in boljšem. Vse okoli
mene, vsak človek, ki ga srečam, vse nosi v sebi sporočilo občudovanja,

sprejemanja in poslušanja. Naučimo se zares poslušati, prisluškovati
stvarstvu, ljudem, sebi in Bogu. Vse zato, da bomo odkrili lepoto Božjega
stvarstva in zmogli reči: »O, Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime
po vsej zemlji.« Potrudi se, da se boš znal zahvaljevati za vse dobro, plemenito in mogočno.
SEDMI RAZRED – 26:
Prijateljstvo in ljubezen
Tokrat potrebuješ A4
list, barvice in flomastre, da boš lahko
izrazil, kakšen je dober
prijatelj. Poudarek naj
bo na njegovih lastnostih, lahko pa si
pomagaš tudi z učbenikom. Potem vse to primerjaj z odlomkom iz Sirahove knjige: Sir 6, 5 – 17. Vsak človek potrebuje
prijatelje in najboljši so tisti, ki jim res lahko poveš vse, pa nihče ne izve
vajinih skrivnosti. Prijateljstvo presega anonimnost in daje prednost vaji v
iskrenosti in zaupanju. Tudi Sveto pismo hvali in poudarja vrednost
dobrega prijatelja. Prijateljstvo pa ni pomembno le na ravni iste starosti,
ampak je prav, da imate tudi starejše, odrasle prijatelje. Odrasli prijatelji
lažje pomagajo mladim z nasveti, ko se znajdejo v stiskah. Zvečer v molitvi
prosi, naj ti Bog nakloni dobrega prijatelja, ki bo res vreden, da mu rečeš
prijatelj. Če ga že imaš, pa se Bogu zahvali zanj in ga prosi, da spremlja in
podpira vajino prijateljstvo.
OSMI RAZRED: Sveti Duh je mlad
Najprej si oglej video katehezo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oNNZO9i1Gjc&feature=emb_logo
(ne pozabit si vklopit slovenske podnapise).
Sveti Duh v vseh časih od binkošti
naprej navdihuje vse nas, ki mu
pustimo prostor v našem življenju.
Duh je vedno pri življenju in želi
"razmigati" tudi nas. Ob sklepu
letu pomisli na kakšne načine si ti
čutil vzgibe Svetega Duha v
tvojem in v življenju tvoje družine.
Preberi Svetopisemski odlomek Apd 2, 1-11, ob premišljevanju odlomka
zapiši opažanja iz svojega življenja.

