BINKOŠTI
Nedelja žena in mater
23. 05. 2021
Binkoštni ponedeljek 24. 05. 2021
MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV

Marija, Mati Cerkve
Torek 25. 05. 2021
Urban I., papež
Sreda 26. 05. 2021
Filip Neri, duhovnik
Četrtek 27. 05. 2021
Alojzij Grozde, mučenec
Petek 28. 05. 2021
German Pariški, škof
Sobota 29. 05. 2021
Maksim Emonski, škof
NEDELJA SVETE
TROJICE
30. 05. 2021

Ob 7.00 za žive in + farane
ZAČETEK BLIŽNJE PRIPRAVE NA SV. BIRMO
Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik
Ob 15.00 uri pogrebna za + Franca Kelca
Ob 18.30 rožni venec in priložnost za sveto
spoved, ob 19.00 uri sv. maša za
zdravje duhovnika Petra Pučnika
Ob 19.00 za + Jožefo (obl.), Albina, Metoda in Marijo Pučnik
Ob 19.00 za + Marijo Hohler (N172)
Ob 19.00 za + Terezijo Brdnik (N185)
Ob 19.00 za + Cecilijo Lubej (N200)
Ob 7.00 za + Danijela Kožuha (obl.)
Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Maksimilijana (obl.), Alojzijo, Franca in Zdenka Breznika
Krst Nai-a Hasla

1. Danes začenjamo bližnjo pripravo na sveto birmo. Birmanci so nam
predstavili darove Svetega Duha, s katerimi bodo v življenju širili in pričevali
za Kristusa. Vsak dan, vse do vključno praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi
(kar 11 dni, to je brez sobote) se bomo srečevali pri večerni maši in se
pripravljali na ta slovesni prejem zakramenta svete birme. Lepo prosim, da
ne le birmanci, ampak, da ste tudi starši in botri vedno navzoči pri sveti
maši. Zaradi pandemije covida 19 ste bili veliko odsotni. Prav je, da sedaj
vsaj delno obnovimo, prenovimo in utrdimo našo vero in pripadnost Kristusu in Cerkvi.
2. 20. junija bomo obhajali prvo sveto obhajilo. Zato bomo imeli prihodnji petek
ob 18.15 (prosimo, da ste točni oz. malo prej) spokorno bogoslužje in
prvo sveto spoved. Starše prosim, da jih pripeljete in ostanete pri maši.
3. Prihodnjo nedeljo, 30. maja bo po deseti maši srečanje staršev
prvoobhajancev. Tudi tu velja, da pridete res vsi najprej k sveti maši in nato
na srečanje.
4. Smo v mesecu maju, ki je posvečen Božji in naši materi Mariji. Zdi se, da
ste letos pozabili na pobožnost „šmarnic“. Starši, kje so vaši otroci? Če
lahko gredo v šolo, lahko tudi v cerkev, če so lahko skupaj v šoli, so lahko
tudi v cerkvi, ki je veliko bolj prostorna od šolske učilnice. Starši, dovolite,
da se otrok nauči pripadnosti Cerkvi. Kolikokrat starši rečejo: „pa saj sem

ga dal k verouku in zakramentom, sedaj pa noče slišati za Cerkev.“ Res je,
noče slišati za Cerkev, ker mu niste dali pravega vzgleda. Zato pokažimo z
življenjem, da smo dejavni kristjani in da si želimo, da bodo tudi naši
zanamci dejavni kristjani. Kdo bo molil za nas, če jih tega ne bomo
naučili??? Imamo pravico od njih pričakovati nekaj, kar jim nismo dali?
5. Iskren boglonaj Alojzu Pučniku in faranom Dobrove TER Bernardi Muc in
faranom Dobriške vasi za darove za rože; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Vem,
da vam je nekaterim težko ko pridete k hiši in niste dobrodošli, poslušate
jamranje, kako ni denarja, četudi je stvarnost drugačna. Izpustite takšne,
da vam ne bo to v breme. Sam sem bil ob božičnih blagoslovih že večkrat
sprejet kot »nebodigatreba«. Pustite takšne ob strani, »naj bodo veseli v
svojem veselju«. Če ne čutijo v sebi, da so občestvo in s tem odgovorni za
skupno dobro, naj bodo »veseli v svojem dobru.« Imajo pravico ne biti vznemirjeni od nas, velja pa tudi obratno. Hvala.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
MAŠNI POZDRAV
S pozdravom nas lahko nekdo razveseli, osreči in sprejme v vsej naši
enkratnosti, lahko nam že s pozdravom razodene od kod prihaja, lahko
pa razodene tudi starostno, družbeno ali poklicno pripadnost.
V liturgiji pa imamo posebne pozdrave. Misal prinaša štiri oblike pozdrava:
Gospod z vami, ki razodeva, da je Gospod navzoč in da naj bo navzoč, saj
smo se zbrali k bogoslužju in ne k nekemu posvetnemu srečanju. Nekoliko
daljša sta pozdrava, vzeta iz pisem sv. Pavla, na primer: Milost našega
Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega
Duha z vami vsemi (gl. 2 Kor 13,13 in Rim 1,7). Tudi ta pozdrav govori o
Božji navzočnosti, še posebej o njegovi milosti, to je Njegovi naklonjenosti,
ki se nam razodeva kot Oče, Sin in Sveti Duh. Na ta pozdrav ljudstvo odgovori z vzklikom In s tvojim duhom (2 Tim 4,42), s čimer izrazi tudi ljudstvo,
da naj bo Gospod tudi z duhovnikom, njegovo molitvijo in daritvijo. Gre za
prvi dialog mašnika z ljudstvom, ki poveže duhovnika in ljudstvo ter v vseh
ustvari zavest, da smo občestvo, Cerkev in ne vsak zase. To pomeni, da
nismo prišli v trgovino, kjer si bomo nabrali tisto, kar potrebujemo, ampak
smo prišli v skupnost, da se utrdimo v medsebojni povezanosti, počastimo
Boga in se z Njim obhajamo z njegovo besedo in evharističnim kruhom.
Duhovnik pa lahko pozdravi ljudstvo tudi s pozdravom Hvaljen Jezus.
Gre za pozdrav, ki razodeva našo vero, da je Jezus navzoč v vsakem
kristjanu. Smo nosilci Kristusa v vsakdanjem svetu. Zato ga moramo
prepoznavati v naših bratih in sestrah, pozdravljati in oznanjati, saj velja:
Kdor pozdravlja tudi odzdravlja in ozdravlja! Ozdravljajte drug drugega s
temi svetimi pozdravi.

Bralci Božje besede:
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
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.6.2021

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
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad

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
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:

petek, 28. 05. 2021
petek, 04. 06. 2021
petek, 11. 06. 2021
petek, 18. 06. 2021
petek, 25. 06. 2021

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

petek 16. 07. 2021
četrtek 23. 07. 2021
petek, 30. 07. 2021
petek, 06. 08. 2021
petek, 13. 08. 2021

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 02. 07. 2021
petek, 09. 07. 2021

Vinarje:

petek, 20. 08. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Anton Ferš o slovenskih svetiščih Božji Materi v čast
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”
27. Naš narod slovenski, tam v veliki je sili,
naš jezik je vržen usodi nemili.
Pomagaj Marija, da Koroški naš rod,
na zemlji slovenski bo zmagal povsod.
28. Popisal sem cerkve, tiste med nami,
ki let jih že dolgo, narod pozna.

A mnogo še cerkev Slovenci imamo,
ki jih Marija za svoje ima.
29. Kapelic veliko med nami stoji,
ob cestah, na polju, se Mati časti.
Povsodi so kipi in slike na čast,
Materi naši, vsa Njena je last.
30. Vsa razna znamenja Marijo časte,
Mater in Sina, povsod Nju slave.
V zvesti ljubezni, slovenski bo rod,
Marijo proslavljal, dokler bo Bog!
(konec)

BINKOŠTI - zahvala vsemogočnemu Bogu, našemu Očetu
Zahvaljujemo se ti za binkoštni čudež, za dar Svetega Duha, našo pomoč
od zgoraj, za ogenj njegovega oznanila in pričevanje apostolov.
Zahvaljujemo se ti za darove Svetega Duha, ki smo jih prejeli: za dar modrosti in umnosti, dar svéta in moči, dar vednosti in pobožnosti in za dar
strahu Božjega, ki nas uči živeti po tvoji besedi.
Zahvaljujemo se ti za sadove Svetega Duha, za ljubezen, veselje in mir,
potrpežljivost, blagost in dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost in zvestobo,
skromnost, vzdržnost in čistost. Amen.
(Klaus Einspieler)
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
BINKOŠTNA NEDELJA
»Duh resnice, bo pričeval o meni;
tudi vi pričujte, ker ste od začetka z menoj.«
23. 05. – 30. 05. 2021

SVETI DUH: Tolažnik, Svetovalec, Zagovornik…
Sveto pismo uporablja za Svetega Duha grški izraz Parakletos, ki ga
prevajamo z besedo Tolažnik, Svetovalec, Zagovornik. To je nekdo, ki je
poklican na pomoč, kadar je oseba, ki ga kliče, v težavah, stiski, dvomu ali
osuplosti.
Sveti Duh je, čeprav ga doživljamo kot nevidno silo, vendar Bog sam, ki
se nam daje kot dar. Je neviden, vendar ga spoznavamo po Očetovem
delovanju, ko nam razkriva Besedo in ko deluje v Cerkvi.
Na umetninah je svetništvo upodobljeno s svetniškim sijem okoli glave.
Morda ob pogledu na ta svetniški sij (avreolo) najprej pomislimo na
svetnikovo čistost in popolnost. V resnici pa ta krog predstavlja Svetega
Duha, ki je človeka presijal s skrivnostnim žarom in je pravzaprav žar Boga
samega. Svetniki niso čisti zato, ker se ne bi nikoli umazali (ker ne bi nikoli
grešili), ampak zato, ker so se dali prečistiti Svetemu Duhu.
(s. Zorica Blagotinšek)

Papež Frančišek: Sveti Duh nas spominja na vse tisto, kar je Jezus rekel.
On je živ spomin Cerkve. Ko nas spominja, nam omogoča razumeti
Gospodove besede. To spominjanje v Duhu in po Duhu ni samo, da si
vtisnemo v spomin, ampak je bistveni vidik Kristusove navzočnosti v nas in
v njegovi Cerkvi. Duh resnice in ljubezni nas spominja na vse, kar je Kristus
rekel ter nam omogoča vedno bolj vstopiti v pomen njegovih besed. Vsi
imamo to izkušnjo, kot trenutek v kateri koli situaciji, ko pride misel, zatem
druga, ki se naveže na svetopisemski odlomek. Sveti Duh je, ki nas vodi po
tej poti, po poti živega spomina Cerkve. To pa od nas zahteva odgovor. Bolj
velikodušen je odgovor, bolj postanejo v nas Jezusove besede življenje,
drže, izbire, izrazi, pričevanje. Skratka Duh nas spominja na zapoved
ljubezni in nas poziva, naj jo živimo.
Sveti Duh: odpri mojega duha, da bom veroval v Tvoje sporočilo, da
bom pričeval o Tvojem veličastvu, da bom ljubil Tvojo bližino in da
bom čutil Tvojo ljubezen.
(Richard Thalmann)

