14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
05. 07. 2020

Ponedeljek 06. 07. 2020
Marija Goretti, devica
Torek 07. 07. 2020
Vilibald, škof
Sreda 08. 07. 2020
Kilijan, škof
Četrtek 09. 07. 2020
Veronika Giuliani, opatinja
Petek 10. 07. 2020
Amalija (Alma), redovnica
Sobota 11. 07. 2020
Benedikt, opat
15. nedelja med letom
Dekliška nedelja
12. 07. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + žpk. Stanka Kompareta (obl.) in
ostale duhovnike, ki so delovali na Prihovi

Ob 19.00 za + Ivana Retuznika (1633)
Ob 19.00 za + Antona Zajka
Ob 19.00 za + Julijano (obl.), Ivana in Stanka
Mlakarja
Ob 19.00 za + Stanka Kuka (1811)
Ob 19.00 za + Matildo in Jožeta Plahuta (obl.)
Ob 7.00 za + Franca Stupana (1828)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Antona Leskovarja (obl.)

1. Danes obhajamo praznik sv. Cirila (826-869) in Metoda (812-885),
slovanskih apostolov in zavetnikov Evrope, ki sta postavila temelje
slovanski krščanski kulturi. Uvedla sta slovanski jezik v bogoslužje in dala
našemu ljudstvu bogoslužne knjige v
sv. Ciril,
sv. Metod, škof
domačem jeziku. Njuno delo je zelo podpiral
duhovnik
slovenski knez Kocelj (833-876). Zato vas
vabim, da danes pred ali po kosilu zmolite
naslednjo molitev:
Vsemogočni Bog, oče vseh ljudi, veliki družini
slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in
metoda za apostola evangelija in učitelja
krščanske omike. V Svetem Duhu nas
razsvetljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu
in priprošnji služili svojemu ljudstvu ter ostali
trdni v veri in ljubezni do Cerkve. Po našem
Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
2. V preteklem tednu smo naredili sekance za zimo. Iskren boglonaj Miranu
Leskovarju za mletje hlodovine, Slavku Pučniku za prevoz sekancev, Alojzu
Juhartu in Jožetu Pučniku za spravljanje sekancev. Ker je spravljanje
sekancev težko delo, bomo v prihodnje potrebovali več pridnih rok,
župnikove so preslabe za takšno delo, pa naj bo volja še tako velika.

3. Hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Alfonzu Zajku pa za nova železna
vrata za shrambo ob vinogradu. Odkar sem na Prihovi je g. Alfonz naredil
že 15 železnih vrat. Bog ve, koliko jih bo še moral narediti? Iskrena hvala
tako za delo kot za material. Hvala pa tudi pomočniku Otu Listu za pomoč.
4. Hvala Simonu Korošcu za košnjo trave, hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
“Mami, tečna si! Pojdi brat Sveto pismo!”
Nekega dne me je moj 4-letni Jakob presenetil z vprašanjem: “Mami, zakaj
ti vsak dan bereš Sveto pismo?” Hitro in modro mu odgovorim: „Veš, branje
Božje besede me pomirja in potem sem čez dan manj tečna!” Po dveh urah,
ko so me že spravili na ‚obrate‘, kot pač otroci znajo, sem začela vpiti na
njih in do mene hitro prileti Jakob in modro reče: “Mami, tečna si! Pojdi brat
Sveto pismo!” To potrjuje, da otroci zelo dobro vedo, kaj starši rečemo in
da kljub vsemu tudi oni slišijo, kaj nam govori Bog preko Božje besede!
Sama si sedaj veliko lažje vsako jutro vzamem čas, da začnem dan z
Gospodom; včasih bolj goreče, včasih preprosto v zvestobi. Toda brez
tega, da se zjutraj posvetim Gospodu, ne bi zmogla skozi vse ovire in preizkušnje, ki jih življenje vedno znova prinaša.
(Petra Berčan)

Brez poroke si oče in mati vedno puščata odprta vrata za pobeg, za vsak
slučaj, če bi se njuna zveza izkazala za neposrečeno.
Kakšen moški pa si, da si ne upaš dati svoje besede,
izreči poročne zaobljube in jo potem držati?! Ali si
mevža in boš, če bo prehudo, pobegnil? In kaj lahko
sklepajo tvoji otroci iz tvoje neodločenosti?
(Franci Šinkar)
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
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15. nedelja med letom
Dekliška nedelja
12.07.2020

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

10.00:
1. berilo: Polona Mlakar
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, 08. 05. 2020
petek, 15. 05. 2020
petek, 22. 05. 2020
petek, 29. 05. 2020
petek, 05. 06. 2020
petek, 12. 06. 2020
petek, 26. 06. 2020

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

petek 03. 07. 2020
petek 10. 07. 2020
petek, 17. 07. 2020
petek, 24. 07. 2020
petek, 31. 07. 2020
petek, 07. 08. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

ORATORIJ NA PRIHOVI 2020
Glede na trenutno nadvse slabo epidemološko sliko v Sloveniji, bo po vsej
verjetnosti letos oratorij odpadel. Četudi smo pridobili brezstični termometer za vsakdanje preverjanje temperature in poskrbeli za druge varnostne
ukrepe, se vendarle zdi umestno, da postavimo zdravje na prvo mesto. Vsekakor se bomo dokončno odločili prihodnjo nedeljo, do takrat pa brez
ustvarjanja strahu ali podcenjevanja resnosti situacije. Ob tem pa vas vabim, da molimo za svoje zdravje in za zdravje naših bližnjih.
Pogosto slišimo najstnika, kako jamra: „Kaj naj počnem, kam naj grem?“ Tu
je odgovor: POJDI DOMOV!
Pokosi travo, umij okna, nauči se kuhati, najdi si počitniško delo,
obišči bolne, študiraj …, in potem, ko vse to narediš, preberi knjigo.
Tvoj kraj ti ne dolguje rekreacijskih prostorov in tvoji starši ti ne dolgujejo
zabave. Svet ti ne dolguje preživljanja, ti dolguješ nekaj svetu. Dolguješ mu
svoj čas, energijo in talente, da ne bo nikjer več vojne, bolezni in osamljenosti. Z drugimi besedami: odrasti, nehaj se cmeriti, izstopi iz svojega sveta
v oblakih, razvij hrbtenico, ne pa sanjarij.
Začni se obnašati kot odgovorna oseba.
Pomemben si in svet te potrebuje.
Prepozno je za posedanje in čakanje, da
bo nekdo nekega dne kaj naredil. Danes
je tisti dan in tisti nekdo si ti!

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
SV. CIRIL IN METOD
Nedelja Slovencev po svetu
05. 07. 2020 – 12. 07. 2020

Papež Frančišek: »Potrebujemo komunikacijska sredstva in osebe, ki
bodo sposobne graditi mostove in varovati življenje.«
Sveti oče je najprej izrazil svojo bližino »tistim, ki jih je prizadel virus in tistim,
ki so se, tudi za ceno svojega življenja, žrtvovali in si še naprej prizadevajo
pomagati našim bratom in sestram v potrebi.« Nato je dejal, da »izbrana
tema Skupaj, medtem ko smo narazen, na zgovoren način izraža smisel
povezanosti, ki se je, paradoksno, pokazala ob izkušnji omejevanja fizičnih
stikov zaradi pandemije.« Sveti oče je spomnil na lanskoletno poslanico ob
svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja, v kateri je razmišljal o
tem, da nam »komunikacija omogoča, »da smo, kakor pravi sv. Pavel, "med
seboj deli enega telesa" (Ef 4,25), poklicani živeti v občestvu znotraj mreže
odnosov, ki se nenehno širi. Gre za resnico, ki smo jo zaradi pandemije vsi
bolj ovrednotili. Izkušnja teh zadnjih mesecev je namreč pokazala, kako
bistveno je poslanstvo medijev, ki ohranjajo povezanost med ljudmi,
krajšajo razdalje, podajajo potrebne informacije in odpirajo razum in srce za
resnico.« Kakor nekdaj, tako tudi danes naše skupnosti potrebujejo časopise, radio, televizijo in družbene medije za podelitev, komunikacijo, informiranje in povezovanje.« Po papeževih besedah mora delo novinarjev za
skupno dobro navdihovati tudi geslo Združenih držav E pluribus unum (Iz
mnogih, eno), ki je »ideal enotnosti sredi raznolikosti. To je še nujnejše danes, v dobi, ki je zaznamovana s spori in polarizacijami, na katere očitno ni
imuna niti katoliška skupnost. Potrebujemo medije, ki bodo sposobni graditi
mostove, varovati življenje in podirati vidne in nevidne zidove, ki preprečujejo iskren dialog in pravo komunikacijo med osebami in skupnostmi. Potrebujemo medije, ki bi mogli pomagati ljudem, posebej mladim, razlikovati
med dobrim in slabim, izoblikovati pravilne sodbe, ki bodo temeljile na jasni
in nepristranski predstavitvi dejstev; razumevati pomen prizadevanja za pravičnost, družbeno soglasje ter spoštovanje skupnega doma. Potrebujemo
načelne moške in ženske, ki bodo zaščitili komunikacijo pred vsem, kar bi
jo lahko izkrivilo ali zaradi česar bi se uklonila drugim namenom.«

