28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11. 10. 2020

Ponedeljek 12. 10. 2020
Maksimilijan Celjski, mučenec
Torek 13. 10. 2020
Koloman, vitez
Sreda 14. 10. 2020
Kalist I., papež
Četrtek 15. 10. 2020
Terezija Velika (Avilska), devica
Petek 16. 10. 2020
Marjeta Marija Alakok, devica
Sobota 17. 10. 2020
Ignacij Antiohijski, škof
29. nedelja med letom –
MISIJONSKA
Družinska nedelja
18. 10. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 po namenu darovalca za mlade

Ob 13.45 pogreb + Elizabete Menhard v
Mariboru in ob 15,15 maša na Prihovi
Ob 16.00 pogrebna za + Ljudmilo Juhart
Ob 18.00 za + Terezijo Zorko
Ob 18.00 za + Heleno Levart (2375)
Ob 18.00 za + Rozo Stupan (2352)
Ob 18.00 za + Barbaro Kočnik (2360)
Ob 7.00 za + Slavka in Frideriko Brumec
(obl.)
Ob 11.00 krst Nejca Ozimiča
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za + Franca Brumeca (Tinekov)

1. Jutri bo ob 13.45 pogreb + Elizabete Menhard na mariborskem pokopališču Pobrežje, nato pa bo sveta maša na Prihovi ob 15.15; v sredo pa bo
pogrebna sveta maša za + Ljudmilo Juhart. Prav je, da imamo maske tako
v cerkvi kot tudi na pokopališču. Še vedno nekaterim ni jasno, da je procesija od cerkve do pokopališča del bogoslužja, čas za molitev in ne za pogovor med seboj. Včasih se zdi, kot da se med procesijo vršijo največje
kupčije, največje obveščanje in največji čvek. Lepo prosim, da opozorite
drug drugega, še posebej tiste, ki pridejo od drugod, da je procesija čas molitve za pokojnega. Hvala za razumevanje.
2. Prihodnjo sredo bomo obhajali sveto mašo za pokojno Terezijo
Zorko, ki je 51 let skrbela za gospodinjstvo v župnišču, se razdajala za župnijo, romarje in mnoge, ki so potrebovali najrazličnejše informacije. Njeno poslanstvo je bilo izredno bogato, ker je bilo njeno
srce izredno odprto do slehernega. Kot vsako leto, bo tudi letos somaševanje vodil vaš nekdanji župnik in dekan g. Franc Brglez. Z njim bodo prišli
tudi rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani g. Peter Kokotec, žpk Franc
Godec iz Kranja-Primskovo ter žpk. opat Marjan Jezernik iz Celja. Vabljeni!
3. Iskren boglonaj Janku in Marjanu Juhartu za pleskanje jedilnice, Alfonzu
Zajku, Darjanu Gorenaku in Simonu Korošcu za namestitev nadstreška;
Metodu Pučniku za zidake; Branki in Janezu Pučniku pa za ureditev grobov
duhovnikov in župnijskih gospodinj.

4. Prihodnja nedelja bo misijonska in s tem tudi nabirka za misijone. Že v naprej iskren boglonaj za vsak vaš dar.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
»Kdo naj se prvi spremeni?«
Pogosto mislimo, da se mora najprej spremeniti drugi, potem pa se bom še
jaz. Takšno prepričanje je povsem napačno. Spremeniti se morava oba. Če
to ponazorim s plesom, potem moram reči, da se morava spremeniti oba.
Namreč, če želiva oba dobro plesati, morava oba vložiti svoj napor, svoj
delež. Mož se mora naučiti voditi, žena pa se mora naučiti slediti. In tega
se lahko naučiva samo skupaj, drug ob drugem in drug z drugim. Ob ženinem spuščanju stvari iz rok in zaupanju v moža ter moževem prevzemanju
nadzora in sprejemanju odločitev. V tem je lepota zakonskega plesa. Z vajo
in potrpežljivostjo se vse da. Ne rečem, da se nama kdaj tudi ne ustavi
korak, da se kakšen obrat ne konča izven ritma, da se nikdar ne pohodiva
in da ne postaneva utrujena. Seveda se vse to še vedno dogaja. A
najvažnejše je, da se zavedava, da nisva tekmeca, ampak soplesalca.
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

28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.10.2020
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
18.10.2020
30. nedelja med letom -žegnanjska
Nedelja žena in mater
25.10.2020

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

10.00:
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik
10.00:
1. berilo: Nik Škorjanc
2. berilo: Brina Mlakar
10.00:
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Lucija Pučnik

SVETNIK TEDNA – sveti Koloman, mučenec (13. okt.)
Življenjepis pravi, da se je Koloman na začetku 11. stoletja odpravil na romanje v Sveto deželo. Pot ga je vodila tudi skozi Avstrijo, kjer so ljudje
zaradi njegove nenavadne, tuje obleke čutili do njega nezaupanje in odpor.
Ko je po Donavi priplul do Stockeraua, mesta blizu Dunaja, so ga meščani
prijeli in obsodili kot češkega vohuna. Zaradi neznanja njihovega jezika jim

namreč ni mogel zadovoljivo pojasniti, kakšni so njegovi nameni.
Brez preiskave in sodnega postopka so ga obesili kot hudodelca
na drevo. Svojo svetost je Koloman izpričal že s tem, ko je z veliko
potrpežljivostjo in brez upiranja prenašal krivično trpljenje in
obsodbo, še bolj pa ob čudežih, ki so se dogajali ob njegovem telesu. Rodil se je v 10. stoletju na Irskem, umrl pa 17. julija 1012
v Stockerauu pri Dunaju v Avstriji.
Zakaj sem prevzela možev priimek?
Odpoved svojemu dekliškemu priimku, da prevzamem moževega,
se je v mojih očeh izkazala za najbolj naravno in logično odločitev, ki jo v
zvezi z izbiro priimka sploh lahko sprejmem. Spoznala sem namreč, da gre
pravzaprav za potezo, ki se v svojem bistvu v polnosti sklada z naravo
zakramenta svetega zakona. Sveto pismo namreč pravi: »Zaradi tega bo
mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« (1
Mz 2,24). Enako kot za moža pa velja to tudi za ženo. Tudi žena mora
zapustiti hišo svojih staršev, in oditi, da bi živela s svojim možem. Zakon
namreč zahteva vzajemno podaritev, ki je tako intimna in popolna, da moški
in ženska postaneta eno. »Nista več dva, ampak eno« (Mt 19,6).
V trenutku torej, ko se z izrečenim »da«, moški in ženska, ki stojita
skupaj pred oltarjem, zaobljubita drug drugemu za vse življenje, se hkrati s
tem oba neizogibno podata tudi na pot odpovedi. Oba
namreč stopita na novo pot, ki pa ni več samo njena ali
samo njegova, ampak njuna skupna, neločljiva in večna.
Možev priimek sem prevzela tudi zato:
o ker se je s poroko začelo novo obdobje v mojem življenju;
o ker ta nova pot ni več samo moja, ampak najina skupna;
o ker skupna pot kliče po skupnem imenu (priimku);
o ker najin enak priimek izraža najino medsebojno globoko povezanost;
o ker s tem navzven v največji možni meri (brez kakršnega koli zadržka)
kažem mojo popolno predanost in pripadnost možu in najinemu zakonu;
o ker verjamem v različnost in dobrobit moške in ženske narave in s tem
v njuni različni vlogi v zakonu in kasneje v družini;
o ker sem s tem želela moža potrditi v njegovi moškosti in mu na ta način
tudi priznati vlogo glave družine;
o ker si želim, da imam jaz kot mama enak priimek kot moji otroci;
o ker enak priimek vseh članov družine dojemam kot nekakšno nit povezanosti in me navdaja s prijetnim občutkom;
o ker nositi dva priimka pri vsakodnevnih opravkih, roko na srce, ni preveč
praktično.
Ana Uršič, 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.
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
PRIDITE NA SVATBO!
11. 10. 2020 – 18. 10. 2020

Izredno pismo slovenskih škofov (11.10.2020 - COVID19, SŠK)
Dragi bratje in sestre, slovenski škofje smo se seznanili z vladnim odlokom o omejevanju gibanja in zbiranja ljudi, po katerem morajo imeti
verske skupnosti pozitivno mnenje NIJZ. Zato je Slovenska škofovska konferenca (SŠK), v imenu vseh slovenskih škofij in župnij, vložila vlogo na
NIJZ z namenom pridobitve pozitivnega mnenja za opravljanje bogoslužja,
z upoštevanjem do sedaj veljavnih smernic in navodil. Na SŠK pričakujemo, da bo NIJZ pravočasno izdal pozitivno mnenje tako, da bodo nedeljska bogoslužja potekala nemoteno.
Zdravstvene razmere v naši državi postajajo vedno bolj zahtevne, zato
škofje pozivamo vse duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da se kot
kristjani vedemo odgovorno in spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje
epidemije. Prosimo vas, da poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje svojih
bližnjih, tako da: nosimo zaščitno masko, upoštevamo medsebojno
varnostno razdaljo, si na telefon prenesimo aplikacijo #Ostanizdrav ter
spoštujemo državna določila glede največjega števila oseb na javnih in
zasebnih dogodkih. Prav tako vas vabimo, da vsi okrepimo molitev za bolnike in zdravje. Želimo vam Božjega blagoslova in zdravja.
Vaši škofje
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

