25. nedelja med letom
Družinska nedelja
20. 09. 2020

Ponedeljek 21. 09. 2020
Matej (Matevž), apostol
Torek 22. 09. 2020
Mavricij, mučenec
Sreda 23. 09. 2020
Pij iz Pietrelcine, redovnik
Četrtek 24. 09. 2020
Anton Martin Slomšek
Petek 25. 09. 2020
Firmin, škof
Sobota 26. 09. 2019
Kozma in Damijan, muč.

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Olgo in Janeza Žlegl (obl.) in Martina Sinkoviča
Ob 18.00 za +Vido in Albina Brgleza ter sorodnike

Ob 18.00 za + Marjana Tonkoviča - Gerdeja
Ob 18.00 za + Antona Juharta (obl.)

Razred
1. Božji otrok sem
2. Praznujemo z Jezusom
3. Kristjani praznujemo skupaj
4. Pot v srečno življenje
5. Znamenja na poti k Bogu
6. Skupaj v novi svet
7. Kdo je ta?
8., 9. Pridi, Sveti Duh

Liturgični zvezek
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Delovni zvezek
10,50 €
10,50 €
10,50 €
6€
6€
6€
6€
?

URNIK VEROUKA 2020 - 2021

Ob 18.00 za + Jožeta Kuka (obl.) in rodbino ter
Antona Juharta (Matjažekovega)

1.,2. razr.: sreda ob 16 h – Daša Pučnik

Ob 18.00 za + Ivano Majšler in Andreja Pertovt-a

4., 5. razr.: ponedeljek ob 15.15 h – Urška Flis
6. razr.:
ponedeljek ob 14.15 h – Urška Flis
7. razr.:
ponedeljek ob 16.15 h – Urška Flis
8., 9. razr.- birmanci: v torek ob 15 h – Samo Pučnik

Ob 7.00 za + Heleno Levart (2374)

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka in vse + iz družin
Polegek - Gričnik
1. Kot vidite, bodo od danes naprej večerne maše ob 18.00 uri. Ne pozabite!
2. Z današnjim dnem začenjamo novo veroučno leto. Zato ste po maši vabljeni v dvorano, kjer boste lahko vpisali otroke, dobili veroučne zvezke in
katekizme, oddali podpisana spričevala, vpisali otroke v Slomškovo bralno
značko in jih naročili na reviji Mavrica in Najst.
3. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo
in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
»Samo ena misel mora zaposlovati vsega tvojega duha: ljubiti
Boga ter delati in oznanjati dobro. Usmerjajmo svoje misli vedno na nebesa, našo pravo domovino, saj je zemlja le njena podoba, ter ostanimo
vedri in mirni ob vsakem dogodku, veselem ali žalostnem… Zemlja bi prej
vzdržala brez sonca kakor brez svete maše… Molitev je ključ do božjih zakladov, je bojno in zmagovito orožje v boju zoper dobro in zoper zlo.
sv. p. Pij iz Pietrelcine
26. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27. 09. 2020

Kdaj ste svojemu možu ali svoji ženi nazadnje povedali kaj lepega?- kar ni
vsebovalo navodila, prošnje, opazke, kritike ali tehničnega usklajevanja
družinskega preživetja?
Kdaj ste nazadnje in kolikokrat rekli kaj od spodaj naštetega:
"Hvala, ker si!"; "Čudovito izgledaš!"
"Hvala, ker si pripravil/a večerjo, odlična je bila!"
"To si pa dobro naredil!" "Ljubim te!" "Hvala, ker se lahko zanesem nate."
Opaziti, kaj je pri zakoncu dragoceno ter to znati ceniti in povedati je gotovo
ena močnejših vezi v zakonu.
Mojca Koren Lapajne

Učbenik
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
10,00 €

3. razr. prvoobhajanci: torek ob 16 h – s. Hermina Nemšak.

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

25. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.09.2020
26. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.09.2020
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.10.2020

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

10.00:
OTROCI
10.00:
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Urška Flis
10.00:
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik

NAJSTNIKI
Pride dan, ko je dvanajstletnik ves vesel, prijazen, in bi kar klepetal z vami.
Popoln otrok, kaj pa drugega. Potem pa nenadoma ta isti otrok postane
zamišljen, vase zaprt in zadirčen ter iz njega ne morete izvleče niti besede.
Kaj se je zgodilo? Kar naenkrat ga ne prepoznate več. Najstniki postanejo
za starše skrivnost. A vseeno, nekaj pa le vemo o njih.
Neprestano vas opazujejo. Ko so bili manjši, ste bili zanje najpomembnejša oseba, pravi heroj. In še vedno ste njihov vzornik (vzornica). Čeprav

se zdi, da so sedaj v enem svojem svetu, vas opazujejo kot jastrebi. Lahko
pozabijo na kosilo, na nalogo ali nogometno tekmo, nikoli pa ne kako ste
naredili prometni prekršek ali pa enostavno prekršili družinske vrednote.
Želijo in potrebujejo meje. Potrebujejo omejitve in vaš odločen "Ne". Čeprav protestirajo, globoko v sebi čutijo, da "Ne" pomeni, da vam je mar zanje.
Tako vas razjezijo, da se sploh ne prepoznate. Na takšne obrate vas
lahko spravi samo nekdo, ki ga imate res radi.
Prepoznajo hinavščino. Še vedno verjamejo v idealnost in poštenost, zato
jih tudi “nedolžne” laži, ki so morda izrečene z namenom, da drugega ne bi
prizadele, ranijo.
Hočejo vašo pozornost. Zanjo sicer ne prosijo na način, kot so to počeli,
ko so bili mlajši. Vendar, ko pride trenutek, ko so se končno pripravljeni
pogovarjati, želijo, da niste le prisotni, ampak jih resnično poslušate.
Pozno hodijo spat. Pa ne zato, ker bi vas radi jezili, ampak ker je takšen
njihov ritem.
Svoje stvari puščajo povsod. Še zlasti nahrbtnike in nogavice. Pri tem
nima veze, kolikokrat jih opomnite, okarate ali vpijete nanje.
Delajo napake. Nekateri večje in več kot drugi. Vendar se iz napak učijo,
kako biti odrasel, kar je še posebej težko, če nimaš nobene izkušnje.
Čez eno minuto pomeni nikoli. Ko vam rečejo, da bodo nekaj storili čez
eno minute, to v resnici pomeni, da tega ne bodo storili. Prav zato nas ti
odgovori tako jezijo.
Do njih se boste obnašali tako kot vaši starši do vas. In rekli jim boste
stvari, ki so vam jih rekli lastni starši in za katere ste prisegli, da jih sami
nikoli ne boste izgovorili.
"Tega pa že ne boš oblekla." Čeprav vas ne briga, kaj nosijo drugi najstniki, pa bo situacija povsem drugačna, ko boste enaka oblačila videli na svoji
14-letnici. Takrat vas bo kar naenkrat zelo brigalo.
Enkrat ste popolni, drugič najslabši oče ali mama. Ja tudi to je realnost
najstnikove podobe o vas. Čeprav je na trenutke boleče, bo minilo.
Hitreje pozabijo kot vi. Posebej stvari, s katerimi so vas razjezili. Medtem
ko boste vi še dolgo pomnili, oni ne bodo vedeli več. In ko boste končno
pozabili, bo prišel nov najstnik in spet boste na začetku.
Ne bodo vas vedno marali. Pa nič zato. Če bi vas vedno imeli radi, bi vas
klicali babica namesto mama.
Sposobni so več, kot si mislite. Če jim damo prostor in se umaknemo,
lahko dosežejo marsikaj.
Nenehno vas bodo presenečali. In za starše je to enkratna izkušnja, ki je
ne bi zamenjali za nič na svetu.
Maja Vovk v: https://www.iskreni.net
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
25. nedelja med letom
Družinska nedelja
Začetek novega veroučnega leta.
20. 09. 2020 – 27. 09. 2020

Kdaj in kako (ne)pomagamo otroku?
Mlado dekle Petra je v komentarju na članek Slušalka v ušesu takole
zapisala: “Moji sošolki na primer, mama prebere domače branje in ji potem
pove obnovo. Moji starši tega niso nikoli podpirali in tudi meni se zdi
neumno, saj se pravzaprav učimo zase.”
Neverjetno, da ima mlado dekle (sklepam, da je še v osnovni ali srednji
šoli) več pameti, razsodnosti in znanja o vzgoji otrok kot nekatere matere.
Bravo Petra!
Malo provokativno, pa vendar: “Ali je že kakšna šola ali druga inštitucija,
prijavila kakšnega starša, zaradi takih lahko rečemo, kriminalnih dejanj?”
Ja, tudi taki starši so, ki prav direktno uničujejo svoje otroke s tem ko jim:
- na primer ne omogočijo izkušnje iskanja modrosti v leposlovnih delih,
- ne omogočijo izkušnje odrekanja (kaj pa je branje leposlovnih del kot
odrekanje čemu drugemu, kar je za otroka lažje – npr. buljenje v računalnik, televizijo, telefon itd.),
- ne omogočijo izkušnje poraza (“Vse naredim, da bi dobil dobro oceno
in se vpisal na to-in-to šolo.”),
- ne omogočijo izkušnje prevzemanja odgovornosti za svoje delo in
ravnanje.
Truditi se namesto otroka je pravzaprav onemogočanje otroka na poti v
samostojno življenje.
Otroka prikrajšati za neprijetne izkušnje, ki jih je sicer v realnosti življenja
vse polno, ne poskrbeti, da bi bil otrok opremljen s temeljnimi znanji in
spretnostmi, ne usposobiti ga za prevzemanje odgovornosti, obenem pa
vedeti kakšen je svet in da življenje ni lahko, … je pravzaprav – malo grobo
rečeno – kriminalno dejanje. Pravzaprav je to vzgoja za hendikep, ki sicer
ni telesni, a pogosto s še hujšimi posledicami.
Aleš Čerin
Tudi pri verouku je potrebna odpoved drugim stvarem, žrtvovanje
časa, potrpljenje in osmišljanje študija. Starši! Vzemite si čas, ne zato,
da boste delali naloge namesto otrok. Nalogo naj naredijo sami,
vendar ob vaših razlagah, spodbudah, molitvi, predvsem pa ob vaši
veri in navzočnosti. Pokažite in posredujte jim svojo vero, sicer je
predvsem zaradi vas ne bodo ponesli v življenje.

