22. nedelja med letom
Feliks (Srečko), mučenec
30. 08. 2020

Ponedeljek 31. 08. 2020
Nikodem, Jezusov učenec
Torek 01. 09. 2020
Egidij (Tilen), opat
Sreda 02. 09. 2020
Marjeta, devica
Četrtek 03. 09. 2020
Gregor Veliki, papež
Petek 04. 09. 2020
Mojzes, prerok
Sobota 05. 09. 2019
Mati Terezija, redovnica
23. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06. 09. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Martina Menharda (obl.)

Ob 19.00 za +Leopolda Brumeca st. (2265)
Ob 19.00 za + Rozo Stupan (2351)
Ob 19.00 za + Avguština Juharta (2256)
Ob 18.20 sestanek ministrantov
Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Dobršek /1951/)
Obisk bolnikov
Ob 19.00 za + starše Ratej-Kropf in sorodnike
Ob 7.00 v zahvalo za srečen zakon Rebernik -50
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman)

1. S prihodnjim tednom se začne šolsko leto. Otrokom in mladini želimo veliko
veselja pri učenju, predvsem pa tudi upoštevanja določil o zaščiti pred virusom covid 19. Verouk pa bomo začeli z 20. septembrom. Upam, da ste
starši pregledali veroučna spričevala, se pogovorili z otroki in jih podpisali.
2. Kot vsako leto, bomo imeli prihodnjo nedeljo srečanje ostarelih in bolnih.
Pri deseti maši boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
3. V preteklem tednu smo namestili med klopi štiri radiatorje, da nam bo po
zimi topleje. Priporočam se za darove, da bomo lahko poravnali stroške.
Iskrena hvala vodovodarju Maksu Leskovarju in pomočnikom: Slavku Juhartu, Petru Tonkoviču in Ivanu Starcu. Hvala Janku Juhartu za pleskanje
vrat in zidu. Hvala za delo v vinogradu: Petru Tonkoviču, Alojzu Lubeju,
Janezu in Branki Pučnik, Branku Brumecu, Dušanu in Štefki Podergajs ter
Viktorju Vivodu. Iskren boglonaj!
4. Hvala krasilkama za krašenje cerkve. Ker je bilo tokrat veliko čiščenja, je
prevzela čiščenje vas Pobrež, Dobrova pa bo čistila, ko pride na vrsto Pobrež. Hvala za razumevanje ter iskren boglonaj! Hvala tudi za vse darove
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Kako doživi otrok ločitev staršev - 3
Življenje s krivdo postane stalnica
Krivda je občutek, s katerim se otroci ločenih staršev srečujejo vsakodnevno. Vse skupaj se začne že s tistimi prvimi prepiri v zakonu, ob katerih otrok začuti krivdo in nagonsko hoče odnos staršev »popraviti«. Nato
pride krivda, ker sta starša, kljub njegovim trudom, šla narazen, saj »nisem

dovolj dober«. Ko že živita ločeno, pa pride krivda, ker »sem jima v breme«.
Otrok namreč razume preprosto matematiko, ki je
MAMA + OČE = JAZ in to funkcionira. Vse do ločitve,
kjer se formula spremeni v MAMA – OČE => kriv pa
sem JAZ.
Živeti s krivdo ni preprosto, otrok tega občutka
namreč niti ne zna izraziti besedno, še manj obvladati. Preprosto tako čuti. Sprašuje se, kaj bi lahko
naredil drugače, da bi starša ostala skupaj. Sprašuje se, zakaj sta se imela
nekoč rada, nato pa nič več. Krivdo čuti, ker jima je v finančno ali čustveno
breme. Krivdo čuti celo zato, ker sta si starša ustvarila novi življenji, on pa
ostaja nek »privesek«, zaradi katerega se morata še vedno prilagajati drug
drugemu. In krivega bi se počutil tudi, če bi staršem svoje tesnobne občutke
povedal, že samo zato, ker bi jima s tem nakopal dodatne skrbi.
Starši, ki se ločijo, zaradi svoje osebne stiske, lastnega prilagajanja in
vseh okoliščin, ki jih ločitev prinese, pogosto spregledajo čustva lastnega
otroka. Pogosto je ravno čas po ločitvi tisti, ko starši izgubijo čustveni stik z
otrokom, saj se le-ta zapre pred njimi, jih noče obremenjevati ali se preprosto počuti nerazumljenega.
Naj si bo ločitev še tako prijazna, sporazumna in razumska, dejstvo je,
da bo otrok na tak ali drugačen način v sebi celo življenje nosil brazgotine,
ki jih je ta odločitev dveh posameznikov prinesla. S takimi in drugačnimi
občutki krivde in zavrženosti pa se bodo najverjetneje ukvarjale še generacije po njem.
Nataša Šmalc
Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 14. 08. 2020
petek, 21. 08. 2020
petek, 28. 08. 2020
petek, 04. 09. 2020
petek, 11. 09. 2020
petek, 18. 09. 2020
petek, 25. 09. 2020

22. nedelja med letom
30.08.2020
23. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
06.09.2020
24. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.09.2020

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

petek 02. 10. 2020
petek 09. 10. 2020
petek, 16. 10. 2020
petek, 23. 10. 2020
petek, 30. 10. 2020
petek, 06. 11. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

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

10.00:
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00:
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Simona Borovnik
10.00:
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Žan Pem

SVETNIK TEDNA – sveti Egidij (Tilen), opat
Kar nekaj svetnikov je bilo poleg svetega Frančiška Asiškega tesno povezanih
z naravo in živalmi. Eden izmed teh je sveti Tilen ali Egidij, ki med drugim velja
tudi za zavetnika lovcev. Živel je kot samotar v votlini, družbo mu je delala
košuta. Njegovo življenje je zavito v legende in zgodbe, življenjepisci pa
poročajo tudi o njegovih številnih čudežih. Na njegov grob so v srednjem veku
romali številni, ki so se mu priporočali v dušnih in telesnih mukah.
Ime: Tilen izhaja iz imena Egidij, to pa iz grške besede aigis, ki v rodilniku
pomeni »usnjen ščit« in »kozja koža«, torej gre v prenesenem pomenu za »ščitodržca« oz. »ščitonosca«.
Rodil se je v 7. stoletju (okoli leta 650) v Atenah v Grčiji, umrl pa 1. septembra
720 v kraju St.-Gilles v Franciji.
Družina: Po »Zlati legendi« naj bi bil bogatega in plemenitega rodu, sin atenskega kralja Teodora in kraljice Pelagije. Očitno je bil edinec, saj je po smrti
staršev vse njihovo premoženje razdal ubogim.
Skupnost: Sprva je živel kot puščavnik, kasneje pa naj bi po izročilu ustanovil
opatijo in jo vodil po pravilih sv. Benedikta, sam pa naj bi še naprej bival v skalni
votlini. Legenda pripoveduje, da je Egidij živel tako svetniško, da mu je Bog
poslal košuto, ki ga je vsak dan obiskovala v njegovi votlini in ga hranila s svojim mlekom.
Zavetnik: Koroške in Štajerske; Nürnberga, Osnabrücka, Braunschweiga, Toulousa, Celovca, Gradca in Edinburga; lovcev, pastirjev, konjskih trgovcev, brodolomcev, lokostrelcev, beračev, doječih mater; priprošnjik
proti duševnim boleznim, proti nerodovitnosti pri ljudeh in
živalih, proti suši, za dobro spoved, v zapuščenosti, za
dobro letino in živino, za lepo vreme, proti ognju, streli in
kugi, proti rakavim obolenjem.
Upodobitve: Upodobljen je kot puščavnik v votlini,
največkrat s košuto ob sebi. Pogosto ima v prsih puščico,
včasih je s puščico zadeta tudi košuta. Vedno je oblečen
v opatovsko benediktinsko obleko s pripadajočimi atributi: knjiga in palica.
Češčenje: V srednjem veku so ga zelo častili, predvsem v Franciji in v vsej
srednji Evropi. Zato imamo po njem številna krajevna imena (Šentilj). Pri nas
mu je posvečenih 10 župnijskih in 8 podružničnih cerkva.
Goduje: 1. septembra. Grob: Pokopali so ga v samostanski cerkvi SaintGilles, kasneje pa so njegove zemeljske ostanke prenesli v baziliko Saint-Sernin v Toulousu pod Pireneji.
Božja pot: Puščavnikov grob v Saint-Gillesu je v 11. stoletju postal za Rimom
in Kompostelo najbolj obiskana božja pot. Leži namreč ob pomembni romarski
cesti v Santiago de Compostela in je bil nekoč zbirno mesto stotisočev romarjev.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
22. nedelja med letom
V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje,
ampak kar je človeško. ( Mt 16,23b)
30. 08. 2020 – 06. 09. 2020

Tudi v današnjem evangeliju je v ospredju apostol Peter. Če smo ga
prejšnjo nedeljo občudovali zaradi njegove odkrite izpovedi vere v Jezusa
kot Mesija in Božjega Sina, pa je v danšnjem evangeliju pokazal svojo nezrelo vero, vezano 'na miselnost tega sveta'.
Ko je začel Jezus odkrito govoriti o tem, da bo moral veliko trpeti, da
bo umorjen in bo potem vstal, ga je Peter začel grajati z besedami: »Samo
tega ne, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!«. Petrovo grajanje, čeprav izgovorjeno v dobri veri in iskreni ljubezni do Učitelja, je za Jezusa
zvenelo kot povabilo, da naj raje reši sebe, kot pa odreši človeški rod.
To nasprotje se ponavlja tudi danes. Kadar je uresničitev lastnega življenja
usmerjena samo v uspeh v družbi, v materialno in ekonomsko blaginjo, se
ne misli več na to, 'kar je Božje, ampak kar je človeško'. Misliti kakor svet,
pomeni postaviti na stran Boga, ne sprejeti njegovega načrta ljubezni, skoraj preprečiti mu, da bi izpolnil Očetovo voljo. Zato je Jezus namenil Petru
še posebej trdo besedo: 'Poberi se proč, satan‘! V spotiko si mi'.
Vzrok, da je Jezus moral trpeti in
umreti na križu je bila zelo težka bolezen,
od katere nas je moral ozdraviti; tako
težka in smrtna, da je zahtevala vso njegovo kri; to je bila bolezen greha. S svojo
smrtjo in vstajenjem je namreč Jezus
premagal bolezen greha in smrti ter tako
ponovno vzpostavil Božje gospodovanje. Toda boj še ni končan. Zlo
obstaja in ostaja v vsaki generaciji, tudi v današnji. Kaj so grozote vojne,
nasilje nad nedolžnimi, revščina ter krivičnost, če ne nasprotovanje zla
Božjemu kraljestvu. In kako odgovoriti na vso to podlost, če ne z neoboroženo močjo ljubezni, ki premaga sovraštvo, z življenjem, ki se ne boji
smrti. Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas Jezus obrača s povabilom: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter
hodi za menoj« (Mt 16,24). Kristjan hodi za Gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in 'izguba življenja' (Mt
16,25-26). Kristjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč z Jezusom ter
tako deli z njim isto pot podaritve.
(Benedikt XVI.)

