6. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
09. 05. 2021
Ponedeljek 10. 05. 2021
Job, svetopisemski mož
Torek 11. 05. 2021
Mamert, škof
Sreda 12. 05. 2021
Pankracij, mučenec
Četrtek 13. 05. 2021
GOSPODOV VNEBOHOD
Servacij, mučenec
Petek 14. 05. 2021
Bonifacij, mučenec
Sobota 15. 05. 2021
Zofija (Sonja), mučenka
7. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
16. 05. 2021

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Vilija Mihelaga (obl.)
Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo
in Emilijo
Ob 19.00 za + Ludvika Kobaleja (obl.)
Ob 19.00 za + Marijo Juhart (obl.) in Antona (Kreps)
Ob 19.00 za + Angelo Lipuš (obl.), Slavka
in Alojza
Ob 19.00 za + Albina (obl.) in Vido Brglez
Ob 7.00 za + Janeza, Frančiško in Anico
Pučnik
Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Miro Pučnik in starše Flis
(Erjavčevi)

1. V četrtek bomo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred
praznikom Gospodovega vnebohoda se imenujejo prošnji dnevi. Letos
bomo prosili za vse bolne, ne le zaradi korona virusa, ampak tudi za ozdravitev od drugih težkih bolezni, še posebej za našega rojaka duhovnika
Petra Pučnika.
2. Stane Mlakar nam je sporočil, da bo zaradi obnovitvenih del v ponedeljek,
10.5. in torek, 11.5. 2021, od 6.30 do 17.00, popolna zapora ceste od
hišne št. Prihova 9 (Flis-Mežnar) do Križenc. Zato bomo ves verouk iz ponedeljka in torka prestavili na ostale dneve in sicer:
Sreda: ob 15.15-16.15 četrti in peti razred
Sreda: ob 14.15-15-15 šesti razred
Sreda: ob 16.15-17.00 sedmi razred.
Četrtek: ob 15.00 uri tretji razred
Četrtek: ob 16.00 uri birmanci.
Petek: ob 15.00 uri prvi in drugi razred.
Ta urnik velja samo za ta teden. Hvala za razumevanje!
3. Včeraj smo sadili trto in zamenjali nekaj stebrov v našem vinogradu. Iskrena
hvala za veliko in požrtvovano delo: Dušanu Podergajsu, Alojzu Lubeju,
Marjanu Mlakarju, Petru Tonkoviču, Jožetu Pučniku, Branku Brumecu,
Slavku Juhartu, Janezu Pučniku in Damijanu Tomažiču. Iskren boglonaj!
4. Iskrena hvala Borutu Mlakarju za trse, družini Grosek za železne palice za
trse in Martinu Juhartu za košnjo trave v vinogradu; hvala za čiščenje in

krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Še posebej iskren boglonaj za vašo molitev in navzočnost pri maši
za zdravje duhovnika g. Petra Pučnika. Ostanimo povezani v molitvi. Jezus
pravi: »Prosite in boste prejeli!« Molimo pa tudi drug za drugega, za vse
bolnike in za vse, ki so potrebni naših molitev. Hvala!
5. V mesecu maju nas s pobožnostjo ŠMARNIC Cerkev vabi k češčenju Božje
in naše Matere Marije. Starši, spodbudite otroke k šmarnicam, pa tudi sami
ne pozabiti priti. Člane ŽPS vljudno prosim za pobiranje darov za cvetje.
Iskrena hvala Kristini Strnad, Bredi Tomažič in Vinarčanom za dragocen
dar za rože.
3
RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
POLJUB IN POKADITEV OLTARJA

Ko pride mašnik k oltarju, ga pozdravi s posebno svetopisemsko držo, to je
s poljubom. Poljub je namenjen Kristusu, ki ga oltar predstavlja. Tudi Juda
je s poljubom pokazal na Kristusa in ga izdal (Mt 26,48–49; Mr 14,44–45),
medtem ko je v hiši Simona farizeja grešnica poljubljala Gospodove noge
(Lk 7,37–40), s tem pa izrazila svoje spoštovanje, gostoljubje in vero v Mesija. Tako je poljub oltarja pozdrav Kristusu, znamenje spoštovanja do
»Gospodove mize«, spomin na zadnjo večerjo, znamenje, s katerim izrazimo, da smo združeni s Kristusom in med seboj ter javna izpoved
daritvene volje, ki jo moramo imeti pri evharistični daritvi.
Pokaditev oltarja: gre za znamenje spoštovanja, ki ga izkazujemo
Kristusu, ki ga predstavlja oltar. Mašnik gre okrog oltarja in ga pokadi.
Pred križem se ustavi in ga posebej pokadi. Pokaditev je znamenje
molitve, kakor to opisuje Ps 140,2: »Naj se dviga moja molitev kakor
kadilo« (gl. tudi Raz 8,3–4). Kajenje se uporablja še pri evangeliju,
darovanju in med povzdigovanjem (RMu 276).
Vonj prihaja iz použivajočega ognja. Gre za žrtev vonjav, skrivnost lepote in
ljubezni, ki gori in gre skozi smrt. Kadilo je prispodoba molitve, ki se dviga
kakor slava, s katero hvalimo in poveličujemo veličino Boga Očeta
vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, Jezusa Kristusa, odrešenika in
Svetega Duha posvečevalca. Je pa kadilo tudi znamenje Božje bližine in
vabilo, naj se tudi naše molitve dvigajo „kvišku“ oz. k Bogu.
Bralci Božje besede:
7. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
16.5.2021
Binkoštna nedelja
Nedelja žena in mater
23.5.2021
Nedelja Svete Trojice
30.5.2021

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

10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Nik Škorjanc
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Žan Pem

Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:

petek, 26. 02. 2021
petek, 05. 03. 2021
petek, 12. 03. 2021
petek, 19. 03. 2021
petek, 26. 03. 2021

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

petek 16. 04. 2021
četrtek 23. 04. 2021
petek, 30. 04. 2021
petek, 07. 05. 2021
petek, 14. 05. 2021

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 02. 04. 2021
petek, 09. 04. 2021

Vinarje:

petek, 21. 05. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Anton Ferš o slovenskih svetiščih Božji Materi v čast
1. Dolga stoletja naš narod časti,
Mater Marijo iz srca slavi.
Devico pozdravlja, ljubezen obnavlja,
da služit Ji hoče, žive vse dni.

8. “Marija Pomagaj” na Brezjah si naša,
Kraljica Slovencev Te kličemo mi.
Tamkaj kraljuješ, v nebesih stoluješ,
vso upanje naše, tam vednos i Ti.

2. Dokazi ljubezni so cerkve na gorah,
po hribih, dolinah jih narod gradil.
Kapelic neštetih, Mariji so v čast,
v slavo so Njeno in svetu v okras.

9. Veliko že let, tam hišo imaš,
mnogo zahvalnic že priča o Tebi.
Dušno, telesno tam zdravje deliš,
če se Materi svoji priporočiš.

3. Slovenci b'li verni, ko malokdo drug,
njih vero spričuje delo in trud.
Na gore visoke so kamen vozili,
da so tam lahko cerkve zgradili.

10. Marija na Brezjah, pomagaj tud' nam,
vsi smo ubogi, ozri se na nas.
S polnimi upi smo k Tebi prišli,
a polni dobrot od Tebe odšli.

4. Veliko trpljenja so oni imeli,
preden je Božja Hiša nastala.
Vsi so pa bili iz srca veseli,
ko si je Mati njih hišo izbrala.

11. Visoko na gorah, “Višarje” so naše.
Mati Marija nas milo že gleda.
Otroci smo Tvoji, varuj nas zlega,
naj pesem na gori se daleč razlega.

5. Kaj čudne so zgodbe, cerkvic na gorah,
kako je Marija na znanje jim dala.
Vse želje so Njene prav radi spolnili,
predniki naši, da so milost dobili.

12. Naš romar potuje na “Sveto goro”,
na skalnici pozdravlja Mater svojo.
Tam se obtoži, kar ga teži,
srečen je v duši, ko milost dobi.

6. Tud' cerkve v dolinah, ljubezen zgradila,
velika svetišča Mariji na čast.
Kdor v stiski je klical po njeno pomoč,
bil vedno uslišan, čez dan ali pa noč.

13. Še daleč na jugu, cerkev stoji,
“Mati Trsatska” nad morjem bedi.
Mornarjem si našim Zvezda Vodnica,
pred Bogom pa samim najbojša Srednica

7. Poglejmo Slovenci, po zemljici naši,
kje Mater mi svojo iz srca častimo.
Polni ljubezni v te cerkve hitimo,
da se Ji v varstvo priporočimo.

14. Ta cerkev na gori ma lepi spomin,
tam hiša je stala iz Nazaret mesta.
Angeli Božji, tja jo prinesli,
čez leta pa dalje v Loreto odnesli.

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Dekliška nedelja
To vam naročam, da se ljubite med seboj …
09. 05. – 16. 05. 2021

Papež Frančišek mladim ob koncertu, da bi ponovno združili svet:
Dragi mladi po starosti in po duhu, prejmite prisrčen pozdrav od tega
starčka, ki ne pleše niti poje kakor vi, vendar pa kakor vi verjame, da krivica
in zlo nista nepremagljiva. Koronavirus je povzročil smrti in trpljenja,
pogojuje življenja vseh, posebej najbolj ranljivih. Prosim vas, ne pozabite
na najbolj ranljive. Ne pozabite na obrobja. Poleg tega je pandemija
prispevala k poslabšanju že obstoječih socialnih in okoljskih kriz, kakor nas
vi mladi vedno spominjate. In prav delate, da spominjate na to.
Spričo tolikšne temačnosti in negotovosti sta potrebna luč in upanje.
Potrebujemo poti ozdravljenja in rešitve. In mislim na zdravljenje korenin,
ki zdravi vzroke zla in se ne omejuje zgolj na simptome. V teh bolnih
koreninah najdemo virus individualizma, ki nas ne dela bolj svobodnih ali
enakih, niti bolj brate, ampak nas preoblikuje v osebe, ki so ravnodušne do
trpljenja drugih. Ena izmed različic tega virusa je zaprt nacionalizem, ki
preprečuje, na primer, internacionalnost cepiv. Druga različica je tedaj, ko
postavimo zakone trga ali intelektualne lastnine
nad zakone ljubezni in zdravja človeštva. Še
druga različica je, ko verjamemo v in
podžigamo bolno ekonomijo, ki dopušča, da
ima peščica zelo bogatih v lasti več kot celotno
preostalo človeštvo, ter da vzorci proizvodnje in
potrošnje uničujejo planet, naš »skupni dom«.
Te stvari so medsebojno povezane. Vsaka
socialna krivica, vsako odrivanje nekoga na rob
družbe ali v bedo, vpliva tudi na okolje. Narava
in oseba sta povezani. Bog Stvarnik v naša srca
vliva novega in velikodušnega duha, da bi
opustili svoje individualizme in pospeševali skupno dobro: duha pravičnosti,
ki naj nas angažira, da bi zagotovili univerzalni dostop do cepiv; duha
občestva, ki nam bo omogočil ustvarjati drugačen ekonomski model, ki bo
bolj vključujoč, pravičen, trajnosten.

