16. nedelja med letom
Družinska nedelja
19. 07. 2020

Ponedeljek 20. 07. 2020
Marjeta Antiohijska, mučenka
Torek 21. 07. 2020
Danijel (Danilo), prerok
Sreda 22. 07. 2020
Marija Magdalena, spokornica
Četrtek 23. 07. 2020
Brigita Švedska, redovnica
Petek 24. 07. 2020
Krištof, mučenec
Sobota 25. 07. 2020
Jakob Starejši, apostol
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
26. 07. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Avguština Juharta

Ob 16.00 pogrebna za + Rozo Stupan
Ob 19.00 za + za + Antona Pliberška (obl.) iz
Prepuža
Ob 19.00 za + Julijano Podergajs (2304)
Ob 19.00 za + Leopolda Juga (obl.)
Ob 19.00 za + Franca Polegeka (2330)
Ob 7.00 za + Ano in Franca Pliberška
(Žužman)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Ano Pliberšek

1. Prihodnja nedelja bo Krištofova nedelja. Po obeh mašah bomo blagoslovili
prevozna sredstva. Ob tej priložnosti boste lahko darovali za misijonska
vozila. V imenu misijonarjev že v naprej iskren boglonaj!
2. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Simonu Korošcu in Damijanu Tomožiču za urejanje okolice; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Nadškof Stanislav Zore: »Trdno sem prepričan, da je vsak gospodar dovolj
spreten, da more izdelati prostor za Božjo
besedo v domači hiši. Kakor so naši predniki imeli bohkov kot in v njem križ in svete podobe,
verjamem, da imate to še danes, tako imamo mi
danes možnost, da imamo kot, prostor Božje
besede v domači hiši. Da greš mimo nje in se
ustaviš za trenutek, vzameš s seboj stavek ali
dva in dovoliš, da oblikuje tvoje življenje in tvoje
življenje postaja rodovitno, kakor je rodovitna
Božja beseda. Tvoje življenje postaja učinkovito, kakor je učinkovita Božja beseda, vendar je za to učinkovitost potreben
čas. Kakor kmet ve, da mora miniti celo poletje, da iz setve zraste žetev, tako
tudi kristjan ve, da od danes na jutri ne bo postal čisto drugačen. Če pa bo
sejal in potrpežljivo čakal danes in jutri in pojutrišnjem, bo Božja beseda iz
njega naredila človeka, ki živi po Božji volji.«

Novi škof v Clevelandu je po očetu Slovenec
Papež Frančišek je za novega
škofa v Clevelandu imenoval
msgr. Edwarda Charlesa Malešiča, ki je po očetu Slovenec, po materi pa Nemec.
Rodil se je 14. avgusta 1960 v
Harrisburgu očetu Josephu, ki
je kljub častitljivi starosti 102
let še vedno aktiven v domačem okolju, in materi Elizabeth Schatt Malesic. 24. maja 1986 je bil posvečen v diakona, leto pozneje,
30. maja 1987, pa v katedrali sv. Patrika v rodnem Harrisburgu v mašnika.
Škof je postal 13. julija 2015 in za geslo izbral »Služite Gospodu z veseljem«. Velja za »čudovito, prijazno in nežno dušo.«
16. nedelja med letom
Družinska nedelja
19.07.2020
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
26.07.2020

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

10.00:
OTROCI
10.00:
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Lucija Pučnik

Vloga moža in očeta: Prav je, da svojim otrokom posreduješ tudi vero. Pa
ne samo tako, da jih pošiljaš k verouku in v cerkev. Če jih v nedeljo streseš
pred cerkvijo, sam pa zaviješ v bife, nisi naredil nič.
Samo poslal si jim sporočilo, da je vera nekaj za otroke, ne pa za odrasle.
In potem ni čudno, da je sv. birma »zakrament odpada od Cerkve«, če otroci
sploh prilezejo do tja. Če hočeš svojim otrokom posredovati vero, moraš
tudi moliti z njimi in z njimi hoditi k maši, govoriti o veri, ohranjati
krščanske navade. Otroci morajo videti, da ti vera nekaj pomeni.
Vera je najpomembnejša dediščina, ki jo predaš svojim otrokom. Potruditi
se moraš po svojih najboljših močeh, da to storiš.
(Franci Šinkar)
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.

SVETNIK TEDNA – Jakob Starejši, apostol
Imenujemo ga Jakob Starejši, ker ga je Gospod prej poklical kakor njegovega mlajšega bratranca Jakoba; najbrž je bil tudi po letih starejši. Bil je
brat evangelista Janeza, sin Zebedeja in Salome. Prej je bil učenec Janeza
Krstnika; kot Jezusov učenec pa poleg poglavarja Petra in svojega brata
Janeza poseben Jezusov zaupnik. Videl je Jezusa, ko se je spremenil na
gori, pa tudi, ko je potil krvavi pot na Oljski gori. Od vseh apostolov je bil
prvi, ki je za Jezusa izpil mučeniški kelih kakih devet let po Gospodovi smrti.
Jakoba starejšega je Jezus skupaj z njegovim bratom Janezom zaradi njunega živahnega in vihravega značaja imenoval »sin groma«. Znan je dogodek, kako je njuna mati Saloma prosila Jezusa, naj jima podeli odlični
mesti (na »desnici in levici« – tako si je predstavljala) v svojem zemeljskem
kraljestvu. Jezus pa jima je obljubil, da bosta pila isti kelih kot on in bosta
krščena z istim krstom – torej bosta oba deležna njegovega mučeništva in
smrti. Rodil se je v času Jezusovega rojstva v enem izmed mest v Galileji,
blizu Genezareškega jezera, umrl pa leta 44, okoli velike noči v Jeruzalemu. Družina: Bil naj bi Jezusov sorodnik (bratranec). Njegov oče
Zebedej je bil premožen ribič, mati pa je bila Saloma, ena izmed žena, ki
so spremljale Jezusa in stale ob njegovem križu. Imel je še mlajšega brata,
prav tako apostola in evangelista Janeza. Poklic: Bil je ribič. Preden ga je
Jezus poklical, je skupaj z bratom in očetom lovil ribe in popravljal mreže.
Po vsej verjetnosti je bil tudi on, kakor brat Janez, najprej učenec Janeza
Krstnika. Apostol: Poleg Petra je bil s svojim bratom
med Jezusovimi najbolj zaupnimi učenci, zato so bili
navzoči tudi tam, kjer drugih apostolov ni bilo: pri
obuditvi Jairove hčerke, spremenjenju na gori Tabor
in v vrtu Getsemani. Delovanje: Po Jezusovem vnebohodu in binkoštih je najprej oznanjal v Jeruzalemu, Judeji in Samariji. Kasneje naj bi po
izročilu nekaj časa deloval v Španiji, vendar za to ni
trdnih dokazov. Mučeništvo: Sveti Jakob naj bi prvi
med učenci prelil svojo kri za Jezusa. Na velikonočni praznik leta 44 naj bi ga dal kralj Agripa I. zapreti in po njegovem ukazu so ga umorili z mečem na
Sionski gori, kjer še danes stoji njemu posvečena
cerkev. Upodobitve: Upodobljen je kot apostol s knjigo; najbolj pogoste in
znane pa so upodobitve, na katerih je romar z romarskimi atributi: palica,
na kateri je privezana buča (steklenica), torba in klobuk. Na plašču, klobuku
ima tudi romarske, t. i. Jakobove školjke.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
16. nedelja med letom
Zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.
19. 07. 2020 – 26. 07. 2020

Eva Markovič: 5 pozitivnih stvari, ki nam jih je prinesla karantena
1. Ugotovili smo, da imamo preveč obveznosti
Večini ljudi se je med epidemijo življenje umirilo. Ponorel vsakdanji ritem je
obstal, ob čemer je marsikdo lažje zadihal. Večina znancev (vključno z mano) je
ugotovilo, da so naši dnevi prenatrpani. Vsako jutro bijemo živčno vojno in vsako
popoldne tekamo med obiski, roditeljskimi sestanki, dejavnostmi, izleti in vsem,
kar smo si še zadali. Čeprav je marsikaj od tega prijetno, je enostavno preveč.
2. V bližnji okolici imamo ogromno prijetnih kotičkov
V času prepovedi gibanja smo bili prisiljeni ostati v bližini doma. Kar seveda
ni bilo prijetno, a marsikdo je začudeno ugotovil, koliko lepih kotičkov
skriva bližnja okolica. Končno smo raziskali kraje, ki jih imamo tako pred nosom,
in ki smo jih do zdaj spregledali. Zavedli smo se tudi, da otroci za zabavo ne potrebujejo prav dosti – za razliko od nas se niso najbližjega gozdička prav nič naveličali. Dokler so v njem drevesa za plezanje in kakšen potoček, ne more biti dolgčas.
3. Spet lahko obiščemo turistične kraje v Sloveniji
Zdaj se lahko normalno sprehodimo skozi center Ljubljane, parkiramo na Bledu
ali uživamo na Obali brez strahu, da nas bo poteptala množica turistov. Čakamo
samo še to, da se ponudba prilagodi domačim gostom – vsaj do prihoda tujih. Če
kepica čisto navadnega sladoleda ob Blejskem jezeru kljub očitnemu pomanjkanju
strank še vedno stane 2 evra, se slovenski gostje počutimo rahlo nezaželene.
4. Manj hodimo po trgovinah
Kot pozitivni učinek koronakrize opažam, da manj hodimo po trgovinah. In manj
zapravljamo. Če nič drugega, smo se naučili, da ni konec sveta, če v hladilniku
nimamo vsega, če kakšen nakup odložimo, predvsem pa, če ne kupujemo kar-takopovprek. To seveda pozitivno vpliva tudi na družinski proračun.
5. Otroci imajo zunaj končno družbo
Ko smo se spet lahko začeli družiti, so bili najbolj veseli otroci, Do nedavnega so
se na vrtovih in igriščih igrali le predšolski otroci, šolarji pa so se porazgubili po
dejavnostih in drugih obveznostih. Tisti, ki se je prišel igrat, se je moral igrati sam.
Zdaj se nenadoma ni treba več dni vnaprej dogovarjati za igralne ulice, ampak
otroci prijatelje srečajo kar na ulici. Igrajo se, imajo čas in uživajo.

