NEDELJA SVETE
TROJICE
30. 05. 2021
Ponedeljek 31. 05. 2021
Obiskanje Device Marije
Torek 01. 06. 2021
Justin, mučenec
Sreda 02. 06. 2021
Marcelin in Peter, mučenca
Četrtek 03. 06. 2021
SV. REŠNJE TELO IN KRI

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Maksimilijana (obl.), Alojzijo,
Franca in Zdenka Breznika
Krst Nai-a Hasla
Ob 19.00 za +Angelo Rorič (obl.) in sorodnike
Ob 19.00 za + Marijo in Jožefa Kotnika ter Antona Rubina
Ob 19.00 za +Julijano in Ivana Podergajsa (obl.)
Ob 7.00 za žive in pokojne farane
Ob 19.00 za + Rozo Županek (obl.)

Petek 04. 06. 2021
Ob 19.00 za + Gretico Rankl (N39)
Peter Veronski, redovnik
Sobota 05. 06. 2021
Ob 10.00 za + Jurija (obl.) in Pepco
PRAZNIK SVETE BIRME
Javornik (iz Sp. Grušovja)
NA PRIHOVI
Ob 10.00 za + starše Pučnik, LanIgor, knez
deker ter Stanka in Slavka Mlakarja
10. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 za + Stanislava Flisa (obl.) iz Dobriške
06. 06. 2021
vasi
1. Pripravljamo se na „binkoštno kronanje krsta“ naših birmancev. Sveta
birma je pečat na pismo svetega krsta; dar, ki podeli darove Svetega Duha,
vtisne v dušo kristjana neizbrisno znamenje ali Gospodov pečat,
popolneje poveže s Cerkvijo, naloži strožjo dolžnost, da z besedo in dejanji širimo in branimo vero. Dar Svetega Duha, ki ga
birmanec prejme pri sveti birmi se razvija. Ko ga prejmeš, raste
s tem, da živiš v Božjem Duhu.
Pogoji za prejem svete birme: da je birmanec krščen, v posvečujoči milosti
(oz. da je opravil spoved) in da je primerno poučen ter se zaveda, kako velik
zakrament bo sprejel in z njim odgovornost za svojo vero. Še naprej ste vsak
večer povabljeni k bližnji pripravi, ne-le birmanci, ampak tudi
starši in botri. Za starše in botre velja še posebej v sredo in
četrtek: v sredo bo ob 18.00 uri sveta spoved za birmance
(nadškof M. Turnšek bo spovedoval v spovednici, nadškof M.
Kmetec pa v dvorani); ob 18.20 pa spoved staršev in botrov!
Ne pozabite: starši in botri so prvi zgled birmancem !!! Zato je obvezno, da
pridete k maši in s tem k sklepu priprave na birmo tudi v četrtek ob 19.00
uri k maši in nato k telovski procesiji. Namen telovske procesije je v tem,
da javno izpovemo svojo vero in pokažemo tudi navzven, da verujemo v
Jezusovo navzočnost v evharistiji in mu tudi pripadamo.

2. Kot veste, je naš rojak, duhovnik g. Peter Pučnik hudo zbolel. Po treh
operacijah se mu je, hvala Bogu, stanje znatno izboljšalo. Ker je bolezen res
težka, vas vabim k še intenzivnejši in še bolj poglobljeni veri in molitvi tako
za duhovnika Petra, kot tudi za druge naše bolnike. Peter se vam iskreno
zahvaljuje za vaše molitve.
3. Učenci in učiteljice OŠ Prihova obveščajo, da od 28. 5. do 4. 6. 2021 poteka
na šoli Prihova zbiralna akcija papirja. Prosimo vas, da nam priskočite na
pomoč, saj nam lahko le s skupnimi močmi uspe napolniti zabojnik. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje!
4. Iskren boglonaj Slavku Juhartu in Viktorju Vivodu ter faranom Vrhol, Mariji
Polegek in faranom Prelog ter Luciji Gorenak in faranom Zgornjega Grušovja za darove za rože; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. Sedaj po maši ste starši prvoobhajancev povabljeni v dvorano na srečanje
s katehistinjo s. Hermino.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
UVOD V MAŠNO SLAVJE IN KESANJE
Po pozdravu lahko mašnik, diakon ali drug strežnik laik vernike uvede v
mašo dneva tako, da poudari veselje, da smo se zbrali, opozori na to, da je
Kristus vedno navzoč, spomni na praznik in poveže različne ude bogoslužnega zbora v skupno molitev.
Mašnik povabi vernike k skupnemu kesanju, ki po kratkem času v tihoti
obsega splošno spoved celotnega občestva in mašnikovo odvezo, ki pa nima
učinkovitosti zakramenta sprave (RMu 51). Gre za priznanje osnovne
človekove nevrednosti pred tem, kar obhajamo v evharistiji ter izpoved, da
smo pred Bogom in drug pred drugim grešniki in zato potrebni Božjega
usmiljenja. S kesanjem se postavimo v svetopisemsko držo
ubogega pred Bogom in izpovedujemo vero v Boga, ki rešuje.
Različne oblike kesanja:
- splošno kesanje Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in
sestre… izraža skupno izpoved in molitev duhovnika in ljudstva;
- kratko dialoško kesanje Usmili se nas, Gospod, ker smo grešili… izraža
zavest, da smo grešili zoper Boga in upamo v njegovo odrešenje v Jezusu
Kristusu; vzkliki h Kristusu po njegovem usmiljenju: Gospod Jezus Kristus,
Oče te je poslal..; vzkliki, povezani z liturgičnimi dobami ter obred kropljenja
z blagoslovljeno vodo, ki nas spomni na sveti krst.
Bog, v tebi je morje milosti, ogenj ljubezni, moč stvarjenja. Tebi čast in
slava. Jezus, luč upanja, živa navzočnost Božje besede. Tebi čast in slava.
Sveti Duh, veseli veter gotovosti, zveličavni nemir, vabljivo hrepenenje.
Sveti, troedini Bog, tebi velja naše češčenje in ljubezen, danes in na veke.

Obred birme: Škof pomoči konec desnega palca v krizmo, naredi birmancu, ki
ga pokliče po imenu, s palcem na čelu križ in pri tem govori: I., sprejmi potrditev - Dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Škof da birmancu roko ali
mu jo položi na ramo in reče: Mir s teboj. Birmanec: In s tvojim duhom.
Bralci Božje besede:
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: 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: 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

V sredo, 2.6. ob 16.00 uri bodo čistili cerkev starši birmancev. Zato je
razpored po vaseh spremenjen. Hvala za razumevanje.
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:

petek, 28. 05. 2021
petek, 11. 06. 2021
petek, 18. 06. 2021
petek, 25. 06. 2021
petek, 02. 07. 2021

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

petek, 23. 07. 2021
petek, 30. 07. 2021
petek, 06. 08. 2021
petek, 13. 08. 2021
petek, 20. 08. 2021

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 09. 07. 2021
petek 16. 07. 2021

Vinarje:

petek, 27. 08. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Zdenka Serajnik o skrivnosti Svete Trojice
Povsod si z nami, Večni, Troedini,
Razširi preko vsega se sveta
srečuješ nas, ko nismo te iskali;
naj čast Očeta, Sina in Duha –
ti moč si naša, preden smo se zbrali,
tako velel Odrešenik je sam,
ljubezen v tvoji čutimo bližini.
ko v slavo je Očetovo odšel.
Objem tvoj čaka v zadnji nas globini,
ko smo zdvomili že, obupovali;
s teboj smo mračni smrti ubežali,
razveselili v tvoji se širini.

V Imenu troedinega Boga
postali vsi smo dediči neba:
zaupno vsi Očeta kličemo,
ki v božjem Duhu ga spoznavamo.

O, zdaj vemó: čeprav smo bežen dih,
neznaten le utrip pred večnostjo,
do dna smo tvoji, Ti si nas rodil!

V Imenu tem na poti vztrajamo,
ki jo ljubezen je začrtala:
ljubezen, ki menjave ne pozna,

Ti vseposvečujoči si Navdih,
z iskreno nosiš nas odprtostjo,
v neskončno svojo Luč si nas použil.

izvira iz obilja večnega,
kar nas ovira, bo premagala,
zato ji brez pridržka služimo.

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

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
NEDELJA SVETE TROJICE

»Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih
v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«
30. 05. – 06. 06. 2021

SVETA TROJICA: ta praznik je neke vrste krona celotnega bogoslužnega
leta, ki odkriva naši veri srečo zedinjenja s Troedinim Bogom, ki je izvir
zastonjske, darovanjske in evangeljsko rodovitne ljubezni.
Osrednjo in najosnovnejšo krščansko religiozno gesto - pokrižanje -, ki jo
vsak dan ponavljamo, spremlja prav molitev k Sveti Trojici, saj pravimo: »V
imenu Očeta, in Sina in Svetega Duha«. Skrivnost te geste oz. znamenja
križa ter skrivnost Svete Trojice, sta med seboj neločljivo povezani, kajti brez
križa ne moremo razumeti ničesar o Sveti Trojici, kakor tudi brez Svete
Trojice nam ostane skrivnost križa povsem nerazumljiva.
In v čem je skrivnost Svete Trojice? Apostol Janez je zapisal, da je »Bog
ljubezen«, in tako je skrivnost Svete Trojice skrivnost božje ljubezni. V to
skrivnost, skrivnost božje ljubezni smo vključeni tudi mi, saj smo tudi mi bitja
ljubezni, rojeni iz ljubezni za ljubezen. Toda, ali dovolj delimo bratu in sestri
ljubezen? Poglejte naokrog in spoznali boste, da hodijo mnogi kot berači
skozi življenje in prosijo za skromno skorjo razumevanja. Zato je neki
misijonar takole razložil skrivnost Svete Trojice: »Vsakič, ko človek v
bližnjem prepozna božji obraz in ga sprejme z ljubeznijo, ta obraz
zažari tudi na njegovem obrazu in človeka popelje v globino
božanskega«. In to je skrivnost Svete
Trojice. To je skrivnost božje ljubezni, iz
SVETA BIRMA NA PRIHOVI 2021 – 16 birmancev
katere izhaja vsaka ljubezen. Nič nam ne
more biti bliže od ljubezni, ničesar bolj ne
potrebujemo, po ničemer bolj ne hrepenimo.
Zato nam je Jezus odkril to skrivnost: Bog je
ljubezen, tako velika in močna, polna
življenjske sile, da se razcveti v trojno
neskončno ljubezensko obdarovanje: Oče
se daruje Sinu, Sin se vrača k Očetu v
Svetem Duhu, ki je to darovanje samo. Ta
skrivnost pomeni popolno edinost med
božjimi osebami, prelivanje življenja, ki
zmore tudi v nas ljudeh roditi novo življenje.

