27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
Rožnovenska, 04. 10. 2020

Ponedeljek 05. 10. 2020
Marija Favstina Kowalska, red.
Torek 06. 10. 2020
Bruno, redovnik
Sreda 07. 10. 2020
Rožnovenska Mati Božja
Četrtek 08. 10. 2020
Benedikta, devica
Petek 09. 10. 2020
Abraham in Sara
Sobota 10. 10. 2020
Danilo (Danijel), škof
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11. 10. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Miro, Frančiško in Janeza
Pučnika

Ob 7.00 za + Jožefa Pliberška (1877)

Ob 18.00 za + iz družine Zorko (Maksi)
Ob 18.00 za + Ivana (obl.), Julijano in
Stanka Mlakarja
Ob 18.00 za + Antona Strnada (8. dan)
Ob 7.00 za + Pavlino Vrbek (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 po namenu darovalca za mlade

1. Ker smo začeli z akademskim letom, ne bo ob torkih sv. maše, ob ponedeljkih pa bodo le zjutraj.
2. V sredo smo imeli trgatev. Letos se vas je udeležilo nekoliko manj (samo
15, medtem ko lani kar 22), tako da je delo trajalo nekoliko dlje, še sreča,
da smo imeli lep sončen dan. Iskrena hvala vsem za pomoč in prijetno druženje po opravljenem delu: Alojzu Lubeju, Olgi Pučnik, Slavku Figeku,
Janku, Slavku in Antonu Juhartu, Dušanu in Štefki Podergajs, Jožetu Pučniku, Viktorju Vivodu, Štefki Kropf, Jožici Rorič, Janezu in Branki Pučnik,
Marti Pristovnik, Daniju Lubeju za prešanje ter gospodinji Mirjani za dobro
kosilo. Iskren boglonaj.
3. Lepo prosim, da imajo vsi otroci pri verouku maske, ne glede na to, ali je
obvezno v šoli ali ne; če pa ima kakšen otrok zares težave z dihanjem, pa
naj to pove katehistinji ali katehistu. Hvala za razumevanje!
4. Iskrena hvala Janku Juhartu za pleskanje kuhinje, hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Učenci in učiteljice POŠ Prihova nas obveščajo, da bo na podružnični šoli
Prihova potekala zbiralna akcija odpadnega papirja. V ta namen nas naprošajo, da jim priskočimo na pomoč. Pred šolo bo zabojnik, kamor lahko
odložimo papir. Zbrana sredstva bodo namenili različnim dejavnostim, ki
potekajo na šoli. Zbiralna akcija bo potekala od 8. 10. do 13. 10. 2020.
Želimo si moškega, a jim odrekamo moškost
Žene pozabljamo, da ne moremo pričakovati od moškega, naj se obnaša
samozavestno in suvereno, če z njim ravnamo kot z majhnim, nebogljenim

fantkom. Ne pospravlja tako, kot bi me, ne ukvarja se z otroki tako, kot bi
se me, ne pogovarja se tako, kot se me, ne kupi tistega v trgovini, kar bi
me, ne vede se v družbi tako … „Če sprejmeš pri možu samo to, kar je tebi
všeč, potem nisi poročena z moškim, ampak sama s sabo,« pravi
Constanza Miriano v svoji knjigi Poroči se in bodi podrejena. Se strinjam.
Če možu ne zaupamo in ga ne podpiramo (tudi z besedami spodbude in
pohvale), ampak mu jemljemo nadzor iz rok in ga kritiziramo, ne bo mogel
biti moški, ki si ga želimo. Postal bo apatičen in naveličan. Me pa utrujene
in zagrenjene.
Meta Halas: http://www.diz.si/zaradi-plesa-sem-postala-boljsa-zena/
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

27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.10.2020
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.10.2020
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
18.10.2020

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

10.00:
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik
10.00:
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik
10.00:
OTROCI

SVETNIK TEDNA – sveti Bruno, redovnik, kartuzijan (god 6. okt.)
Rodil se je leta 1032 v Kölnu, postal duhovnik in bil nekaj časa predstojnik
visoke šole v Reimsu. Tu je zaslovel kot odličen predavatelj, obenem pa se
ves čas boril proti simoniji (kupovanje cerkvenih služb in časti). To mu je
nakopalo veliko sovraštva, papež pa ga je pri tem ves čas podpiral. Do
škofovske časti mu ni bilo, želel si je samote, zato je leta 1080 vstopil k
benediktincem v samostan Molesme. Ker pa se mu je zdelo življenje v njem
premalo strogo, je kmalu s peščico privržencev v pečinah Chartreuse blizu
Grenobla ustanovil naselbino samotarjev. Imeli so vsak svojo kočo in se
trikrat na dan zbirali v cerkvi pri korni molitvi. Ob nedeljah in praznikih je bil
skupen obed, razvedrilo, sprehod in pogovor, sicer pa so živeli v popolnem
molku. V svojih celicah so preživljali dneve v molitvi, študiju in ročnem delu;
mesa niso uživali. Red se je ohranil do danes. S tem je sveti Bruno benediktinsko pravilo zelo poostril in ga približal idealu vzhodnega meništva:
močna kontemplacija, samota, molk, zbranost.

Papež Frančišek: Iz teh razlogov Cerkev smatra, da je dolžna kot dokončen nauk ponovno potrditi, da je evtanazija zločin proti človeškemu
življenju, saj se s tem dejanjem človek odloči neposredno povzročiti smrt
drugega nedolžnega človeškega bitja. Definicija evtanazije namreč ne izvira iz določitve dobrin in vrednot, ki so v igri, ampak iz zadostno določenega moralnega objekta, oziroma iz odločitve za neko »dejanje ali opustitev, ki po sami naravi ali po namenih povzroči smrt s ciljem, da se odpravi vsaka bolečina. Evtanazija se torej umešča na raven namenov in uporabljenih metod. Zato moralno vrednotenje (evtanazije) in posledic, ki iz
nje izhajajo, ni odvisno od tehtanja načel, ki bi glede na okoliščine in na
trpljenje bolnika po mnenju nekaterih, lahko upravičili uboj bolnega človeka.
Vrednota življenja, avtonomija, sposobnost odločanja in kakovost življenja
niso na isti ravni.
Evtanazija je zato notranje zlo dejanje v kateri
koli priložnosti ali okoliščini. Cerkev je že v
preteklosti dokončno potrdila, „da je evtanazija
težka
kršitev
Božje
postave,“ ker je nameren in
moralno nesprejemljiv uboj
človeške osebe. Ta nauk je
utemeljen na naravnem
pravu in na zapisani Božji besedi. Posredovalo nam ga je izročilo Cerkve
in poučuje ga redno in vesoljno učiteljstvo. Takšno delovanje vključuje
glede na okoliščine zlobnost, ki je lastna samomoru ali umoru. Vsako
neposredno formalno ali materialno sodelovanje pri takem dejanju je težak
greh proti človeškemu življenju: »Nobena oblast ga ne more zakonito naložiti in ne dovoliti. Gre namreč za kršenje Božjega zakona, žalitev
dostojanstva človekove osebe, zločin proti življenju in napad proti
človeštvu.« Zato je evtanazija morilsko dejanje, ki ga ne more opravičiti
noben cilj in ne dopušča nobene oblike vpletenosti ali sodelovanja, ne aktivnega ne pasivnega. Tisti, ki potrjujejo zakone o evtanaziji in samomoru s
pomočjo, so zato sokrivci težkega greha, ki ga bodo storili drugi. Krivi so
tudi za pohujšanje, ker takšni zakoni prispevajo k deformiranju vesti tudi
vernih.
Življenje ima za vsakega isto dostojanstvo in isto vrednost. Spoštovanje
življenja drugega pa je prav tisto, kar smo dolžni do svojega bivanja. Kdor
se v polni svobodi odloči, da si bo vzel življenje, prelomi svoj odnos
z Bogom in z drugimi.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
ROŽNOVENSKA NEDELJA
'Mojega sina bodo spoštovali.'
04. 10. 2020 – 11. 10. 2020

Rožni venec: Kako zanimivo ga je moliti jezen!
V obdobju, ko sva se spoznavala in ugotavljala, kaj potrebujeva za lepo
skupno življenje, sva se znala tudi spreti. Prepiri so bili sicer redki in kratki,
vendar sva že takrat ugotovila, da se je že lažje kujati v tišini, kot se spraviti.
Ker sva ugotovila, da to ni prava pot, sva se dogovorila za posebno pravilo.
Sklenila sva, da bova vedno – neglede na to, kako močno sva sprta,
sodelovala v molitvi, ko jo bo eden od naju predlagal. Za molitev sva
izbrala rožni venec, saj sva se sveže sprta težko poslušala. Pravilo, da v
sporu moliva rožni venec, spada med najina temeljna pravila in je za
naju enako pomembno kot obljuba zvestobe v zakonu.
Kako je to videti v praksi? Čez dan se spreva. Pride večer. Ne moreva se
niti videti. Vsak gre v svojo sobo. Besen kot ris. Kmalu bo čas za spanje.
Obrnila se bova s hrbtom drug proti drugemu in v nama bo vrelo, dokler ne
bova zaspala. Naslednji dan bo vse neizrečeno prebujalo nove spopade.
Dogovor pa naroča, naj eden od naju vzame rožni venec in reče: greva
molit. Ko prvi izreče povabilo k molitvi, mora drugi vse spustiti iz rok
in prisesti.
Kako zanimivo je moliti jezen in izgovarjati Zdrave Marije. Namesto Jezusa
in Marije se po mislih podijo krivica, nesmisel, užaljenost, jeza, trma,
obsodba… Toda bolj ko se bližava četrti desetki, bolj sva mirna. Na srečo
je rožni venec dovolj dolg, da naju vedno uspe umiriti. Pomirjena greva
spat, v postelji pa ta večer zaspiva držeč se za roko ali objeta. Spor pa
rešujeva naslednji dan, ko imava za varnostno blazino nov večer in nov
rožni venec. Kadar se želi kdo od naju izmuzniti temu pravilu in gre na primer v posteljo skupaj z otroki, da bi se izognil skupni molitvi, drugi vztraja.
Včasih se nama zazdi, da molitev na silo, kadar nisi z glavo pri stvari, nima
smisla. Toda za naju je to pravilo z veliko začetnico, za katerega sva se
skupaj zmenila, da paše k najinemu DA.
Sedaj, ko zaradi pisanja članka premišljujem o vsej tej zadevi, vidim, da se
je to pravilo pojavilo v najinem zakonu kot darilo in blagoslov.
Razdiralcu zakonov prav gotovo ni všeč, da z molitvijo premagujeva
najtrdovratnejše poskuse odtujitve najinih src. 30. 09. 2020/ Veronika Prijatelj

