7. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
16. 05. 2021
Ponedeljek 17. 05. 2021
Jošt, puščavnik
Torek 18. 05. 2021
Janez I., papež
Sreda 19. 05. 2021
Peter Celestin, papež
Četrtek 20. 05. 2021
Hilarij, škof
Petek 21. 05. 2021
Timotej, diakon
Sobota 22. 05. 2021
Emil (Milan), mučenec
BINKOŠTI
Nedelja žena in mater
23. 05. 2021

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Miro Pučnik in starše Flis
(Erjavčevi)
Ob 19.00 za + Karolino (obl.) in Alojza Jerot ter hčerko Verico Pungartnik
Ob 19.00 za + Franca (obl.), Branka in Terezijo Oblonšek
Ob 19.00 za + Ljudmilo in Antona Juharta
(N5)
Ob 19.00 za + Julijano Vernik (N28)
Ob 19.00 za + Brglezove iz Prelog
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta (Odancl) in
starše
Ob 7.00 za žive in + farane
ZAČETEK BLIŽNJE PRIPRAVE NA SV. BIRMO
Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik

1. Pred nami je praznik svete birme (sobota 5. junija), zato bo prihodnjo
nedeljo začetek bližnje priprave, ko nam bodo birmanci predstavili darove
Svetega Duha. S tem bomo ob birmancih, tudi mi vstopili v duhovno pripravo, saj pravi navodilo Cerkve, da se morajo tudi starši, botri in vse
krščansko občestvo, duhovno pripraviti na praznik birme. Za starše je
rečeno, da »naj v birmancih oblikujejo in utrjujejo duha vere; hkrati naj se
tudi sami dejavno udeležijo zakramentalnega opravila. Podobno smo odgovorni tudi vsi ostali, saj pravi Cerkev, da je »za pripravo krščenih na birmo
odgovorno vse božje ljudstvo,« (SB 3) še posebej pa je odgovoren boter,
ki mora biti duhovni oče ali mati, to je tisti, ki mu je vzgled ter zanj in z njim
moli ter se udeležuje bogoslužja, »da bo birmanec v moči prejetega Svetega Duha zvesto spolnjeval obljube, ki jih je naredil pri krstu.« (SB 5) Tako
birmance kot starše in botre lepo prosim, da se vsak dan udeležite duhovne
priprave ali »devetdnevnice«, ki bo od 23. do vključno praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi, do 3. junija, s tem, da odpade sobota, ko imamo mašo
zjutraj.
2. Iskrena hvala Simonu Korošcu za košnjo trave; Martinu Juhartu, Simonu
Korošcu in Damijanu Tomažiču za pripravo za menjavo polža v kurilnici.
3. Iskren boglonaj Petru Korošcu in faranom Sevca, Janku Juhartu in faranom
Sp. Grušovja, Nini Pučnik in faranom Pobreža za dragocen dar za rože;
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
4. V prihodnje bo verouk spet po starem urniku.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
MAŠA SE ZAČNE S KRIŽEM
Sv. Pavel pravi: »Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega
Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu.«
(Gal 6,14) Znamenje križa nas spomni, da smo krščeni v imenu Svete
Trojice. Tertulijan pravi: »Pri vsakem koraku, ko gremo iz hiše ali ko pridemo nazaj, ko se oblačimo, obuvamo, ko jemo, ko prižigamo luč, ko hodimo spat, ko vstajamo: pri vsakem dejanju zaznamujemo čelo s križem.«
Zato je znamenje križa v prvi vrsti izpoved vere v Troedinega Boga. Na začetku bogoslužja smo povabljeni, da naredimo velik latinski križ (simbol drevesa življenja).
Križ je znamenje vesolja in odrešenja. Narediti ga je treba počasi,
velikega od čela do prsi, od leve rame do desne. Pri tem se moraš
zbrati, začutiti, da te vsega objame, telo in dušo: zbira, blagoslavlja in
posvečuje.
Štirje kraki križa simbolizirajo celo človeštvo, ki prihaja h Kristusu z
vseh štirih strani sveta, da se reši greha. Vznožje križa, ki je vsajeno v
zemljo, označuje vero, ki počiva na globokih temeljih. Zgornji krak križa
označuje upanje, ki gre v nebo. Širina križa je usmiljenje, ki sega vse
do sovražnika. Dolžina križa je neomejenost do konca.
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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
10. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
6.6.2021

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
7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Albin Pučnik

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
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

Molitev bodi ti življenje celo – »Jezus za roko me drži«
Čedalje bolj ugotavljam, da zame prava molitev ni samo enourno klečanje
z rožnim vencem v rokah, temveč tudi (ali pa še
bolj) tisti hitri vzdihi, s katerimi vabim Jezusa v
svoj vsakdan, ga prosim in se mu zahvaljujem.
Jezus želi biti z nami, samo mi vse prevečkrat
zaupamo najprej v svoje lastne moči in se obrnemo nanj šele, ko nam spodleti.
Na duhovnih vajah nam je voditelj molitev predstavil takole: ni treba moliti
po obrazcih. Lahko molite tako, da si predstavljate, kako Jezus sedi ob

vas in mu pripovedujete, kako ste preživeli dan. Za mnoge udeležence
je bila ta ideja nekaj popolnoma novega. Jezus kot prijatelj, ki mu lahko
zaupam vse. Ki me ne obsoja in nikoli ne obupa nad mano.
Marjeta Bec
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
15. Čez Kranjsko krajino na Štajersko gre,
dolga je pot na “Svete Gore”.
Na hribu visokem, tam cerkev stoji,
stoletja že dolga Marijo časti.

21. Frančiška sinovi, na skrbi jo majo,
ki svojo Kraljico ljubijo vsi radi.
Mati Marija, vedno je z njimi,
z veseljem jih vodi k božjemu Sinu.

16. V sredini te cerkve ma Mati prestol,
zaupno poklekne, kdor pride pred Njo.
S Sinom v naročju mu prošnje usliši
in žalostnim v dušam jim solze izbriši.

22. Še Mater Marijo v “Rušah” častimo,
od tam nas tud' vodi k Božjemu Sinu.
Romar Jo vsaki veselo pozdravlja,
ko Mater on svojo lepo pozdravlja.

17. Čez hribe, doline, na “Gori smo
sladki”,
tam mnogi Slovenci pozdravljajo Mater.
Še pesmi vse lepe Mariji pojo
in srečni se vrnejo zopet domov.

23. Veliko že pesmi na čast so zapeli,
v cerkvici Ruški iz srca veseli.
Premnoge prosilce uslišala Mati
in jih pridruž'la je k svojimi svati.

18. Od daleč pozdravlja vsak romaj Jo rad,
Marijo na “Ptujski gori” Jo vsak.
Dolgo že tukaj Mati ozdravlja,
vse bedo človeško Ona popravlja.
19. Bazilika tam v mestu stoji,
“Marija vseh milosti” vso radost deli.
Maribor mesto to srečo ima,
ki Mater ma svojo, Jo ljubiti zna.
20. Največjo to cerkev, Slovenci imamo,
lepše nobene več ne poznamo.
Krasna je njena notranja lepota,
v kateri odseva nebeška krasota.

24. Nedaleč od Ruš se pride v “puščavo”,
tam gorska Ji voda krog hiše šumi.
Tristo že let, tam cerkev stoji
in duše pobožne k molitvi budi.
25. Svetišče je Njeno z gorami obdano,
vsak potnik je srečen ko ga zagleda.
Mnogih je milosti tamkaj deležen,
če Materi svoji daruje ljubezen.
26.Na Koroško slovensko še pojdimo mi,
Tud' tam še nas čaka “Sveta Gospa”.
Mati je naša in bratom še tam,
naj jim zasije vstajenja še dan”
(se nadaljuje)

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

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Družinska nedelja
»Sveti Oče, ohrani jih …, da
bodo eno kakor midva.«
16. 05. – 23. 05. 2021

Brez večje rodnosti ni prihodnosti! Papež Frančišek je opozoril na
»ženske, ki jih na delovnem mestu odvračajo od tega, da bi imele otroke«,
ali pa »morajo skrivati svoj trebuh«. »Kako je mogoče, da se ženska mora
sramovati najlepšega daru, ki ga lahko ponudi, življenje? Ne ženska,
ampak družba se mora sramovati, kajti družba, ki ne sprejema življenja,
neha živeti. Otroci so upanje, ki prenavlja narod! Če družine ne bodo v
središču sedanjosti, ne bo prihodnosti, če pa se bodo družine začele znova
razvijati, se bo vse začelo znova. Otrok je največje darilo za vse in je
pred vsem drugim. Tako kot je otrok pričakovan in ljubljen, preden se rodi,
moramo dati najprej prednost otrokom, če želimo po dolgi zimi spet videti
svetlobo. Pozabili smo na prvenstvo daru, ki je izvorni zakonik skupnega
življenja. To se je zgodilo predvsem v premožnejših in bolj potrošniških
družbah. Pravzaprav vidimo, da je tam, kjer je več stvari, pogosto več
brezbrižnosti in manj solidarnosti, več zaprtosti in manj velikodušnosti.
Pomagajmo si, da se ne bomo izgubili med življenjskimi stvarmi, da bomo
ponovno odkrili življenje kot smisel vseh stvari.«
»Pomagajmo si, dragi prijatelji, da bomo ponovno odkrili pogum za darovanje, pogum za izbiro življenja,« je povabil sveti oče in navedel evangeljski
odlomek, ki lahko vsakomur, tudi tistemu,
ki ne veruje, pomaga usmerjati njegove
odločitve. Jezus pravi: »Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce« (Mt 6,21).
»Kje je naš zaklad, zaklad naše družbe? V otrocih ali v financah? Kaj nas
privlači, družina ali iztržek? Potreben je
pogum, da bi izbrali tisto, kar pride najprej, kajti tam se bo povezalo srce. Pogum za izbiro življenja je ustvarjalen,
saj ne kopiči ali množi že obstoječega, temveč se odpira za novost: vsako
človeško življenje je resnična novost, ki v zgodovini ne pozna ne prej ne
potem. Vsi smo prejeli ta neponovljivi dar, talenti, ki jih imamo, pa služijo
temu, da iz roda v rod prenašamo prvi dar Boga, dar življenja.«

