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
Ponedeljek 07. 06. 2021
Ob 19.00 za + Ignaca Tomažiča (N86)
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Torek 08. 06. 2021
Ob 19.00 za + Franca Kelca (8. dan)
Medard, škof
Sreda 09. 06. 2021
Ob 7.00 za zdravje Milene Zorko
Primož in Felicijan, mučenca
Četrtek 10. 06. 2021
Ob 19.00 za + Franca, Antona in Heleno Flis,
Janez Dominici, škof
Antona in Nežo Pem (Tratnik)
Petek 11. 06. 2021
Ob 19.00 za + Matica Šmida (N190)
Srce Jezusovo
Sobota 12. 06. 2021
Ob 7.00 za +Jožeta in Marijo Gumzej (obl.) PoMarijino brezmadežno srce
točnik)
11. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za + Antona Zajka
13. 06. 2021
1. Včeraj smo obhajali župnijsko slovesnost svete birme. Zakrament sv. birme
je po rokah nadškofa Marjana Turnška, prejelo 16 naših birmancev in dva iz
Slovenske Bistrice. Iskren boglonaj birmancem za njihovo dejavno sodelovanje v pripravi in obhajanju. Upam, da birma ni sklep udeležbe pri maši,
ampak utrditev in potrditev v veri in pripadnosti Kristusu in Cerkvi. Obenem
iskren boglonaj organistki, pevcem, krasilkama in vsem za dejavno sodelovanje. Še posebej iskren boglonaj katehistu Samu Pučniku, ki jih je vse leto
pripravljal na zakrament in na življenje iz zakramenta. Hvala tudi ostalim
katehistinjam: Tini, Urški in Hermini za večletno spremljanje in pripravo.
Hvala Simonu Korošcu, staršem in botrom za temeljito čistilno akcijo. Delo
so opravili tako temeljito, da je res škoda, da nimamo vsako leto birme.
Skratka, vsem iskren boglonaj.
2. Prihodnjo nedeljo bomo sklenili veroučno leto. Prosim vse otroke, da pridete
k maši. Zato bo prihodnji torek sveta spoved za veroučence in sicer: ob
15.00 uri za 4. in 7. razred, ob 16.00 uri pa za 5. in 6. razred. V soboto pa
bo ob 9.00 uri srečanje prvoobhajancev.
3. Iskrena hvala Janezu in Branki Pučnik za nasaditev rož na grobovih duhovnikov in župnijskih gospodinj; Simonu Korošcu za košnjo trave, Janku
Juhartu za barvanje zidu, Petru Tonkoviču za rezanje dreves, Alojzu Lubeju
za delo v vinogradu; hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto. Iskren boglonaj Antonu Leskovarju in faranom Novega Tepanja,
Miri Rubin in faranom Prepuža, Andreju Lubeju in faranom Raskovca ter
Alojzu Lubeju in faranom Prihove za darove za rože.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
GOSPOD, USMILI SE ALI KYRIE ELEISON
Kyrios ali Gospod je Kristus. Vzklik Kyrie je po eni strani izpoved vere, po
drugi pa prošnja za usmiljenje. V Stari zavezi se nanaša na Boga Jahveja, ki
so ga klicali Adonai (Moj Gospod) ali Elohim (Ps 51,57). Izraelci so vsak dan
z zaupanjem ponavljali: »Usmili se nas!«
V Novi zavezi pa se nanaša na Kristusa. Na primer, na razburkanem morju
učenci (Peter) zbudijo Jezusa z vzklikom: »Gospod, reši nas!« (Mt 14,30).
Podobno kanaanska žena prosi za ozdravljenje svoje hčerke: »Gospod,
usmili se me, mojo hčer muči zli duh« (Mt 15,22), ali Bartimaj, slepec iz Jerihe, kliče: »Jezus, Davidov sin, usmili se me« (Mr 10,47–48).
Kyrie ali Gospod, usmili se je spev zbranega občestva Kristusu. Pred očmi
molivca stoji Kristus, Božji Sin, ki je postal človek, eden izmed nas, naš brat,
ki je s svojo daritvijo vstopil v slavo vstajenja in kraljuje nad vsemi stvarmi.
Navodilo pravi: »Po skupnem kesanju je vedno Gospod, usmili se, če teh
besed ni bilo že pri skupnem kesanju. Ker je to spev, s katerim verniki kličejo
h Gospodu in prosijo njegovega usmiljenja, ga navadno izvajajo vsi, tako da
ima pri njem svoj delež ljudstvo in pevski zbor ali pevec. Vzklik navadno
ponovimo dvakrat, lahko pa tudi večkrat, če to zahteva značaj posameznega
jezika, glasbeni razlogi ali okoliščine. Če Gospod, usmili se pojemo kot del
skupnega kesanja, pred vsakim vzklikom dodamo dodatno besedilo«.
Da bi Kyrie lahko ohranil značaj veselja, ga je treba vedno peti, saj gre za
hvalo Božjega usmiljenja, ki prihaja k nam v Jezusu Kristusu. Gre za veliki
pozdrav vse Cerkve svojemu Gospodu, pomembnejši od drugih pozdravov,
s katerimi se duhovnik obrača na zbrano občestvo.
Ne odlašajmo s ceplenjem proti coronavirusu covid 19!
Papež Frančišek: Pandemija ni delala razlik in je prizadela
osebe vseh kultur, veroizpovedi ter družbenih in
ekonomskih slojev. Vsi poznamo ali smo doživeli izgubo
bližnjega, ki je umrl zaradi koronavirusa ali bil okužen. Vsi
se zavedamo, kako zelo je težko za družine, ki niso ali ne morejo biti ob
svojih prijateljih ali sorodnikih, da bi jim v trenutkih bolezni nudile bližino in
tolažbo. Vsi smo videli, kako so posledice te tragične situacije vplivale na
številne otroke in mlade, in z veliko zaskrbljenostjo spremljamo, kakšne
posledice bo to lahko imelo za njihovo prihodnost. Dajte se cepiti, da boste
lahko sami in posledično tudi drugi, brez skrbi in nevarnosti pred okužbo.
Nenadomestljiva zaklada Jezusovega Srca sta dva: Oče in mi. Oče, ki
ljubi svojega sina in mi, ki smo po Jezusu »ljubljeni Božji otroci.« In če
nas Bog ljubi, smo tudi mi dolžni ljubiti bližnje.
Priporočimo se Jezusovemu Srcu, da nas upodobi po svojem srcu.

Sveti Avguštin je rekel, da se pri prejemu Kristusovega telesa mi spreminjamo vanj. Pri maši se kruh spremeni v telo in vino v kri, ampak
tudi mi, ki uživamo Gospoda, se spreminjamo v Kristusa. Evharistična
molitev pravi: “Mi postanemo telo vstalega Kristusa.” Nič manj. Mi, ki
se hranimo z evharistijo, postanemo telo vstalega Kristusa.
Bralci Božje besede:
10. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
6.6.2021
11. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.6.2021
12. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.6.2021

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

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik

Čiščenje cerkve
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 Jezusovega in Marijinega Srca
Skrbim za vas iz sive že davnine,
bolj nežno kot za dete njega mati:
kako da me ne marate spoznati
in gluhi ste za moje opomine?

Ozri, ozri na nas se, o Gospa,
saj tvoje je brezmadežno srce
dovolj spoznalo zemeljsko gorje:
izprosi milosti nam od Boga!

Ljubezen, ki presega vse globine,
ne neha k sebi vas pritegovati,
ne neha prav za vas se darovati,
na Božje pritegniti vsa višine.

Ljubezen čista tvojega duha
nas išče, kliče, spremlja z dne do dne,
nevarnosti od nas odvrača zle,
v Očetovo nas hišo pripelja.

Zakaj oko se vaše ne ozre
na rano, ki odprta je za vas
in vrelci milosti iz nje tekó?

O, daj, da kakor ti bi ohraníli,
besede žive tvojega Sinú,
v globini src kot dragocen zaklad.

Zakaj se vaša srca ne odpró,
ko nanje trka odrešenja glas,
ki sam pred smrtjo vas lahko otmè?

Izprôsi, da bogat rodili sad
ljubezni Božje bi in sad – mirú –
brez madeža v življenju ti sledili!

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

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
10. nedelja med letom
»Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč
izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
06. 06. – 13. 06. 2021

Papež Frančišek: Bivati na obrobjih, sklanjati se k mladim
Papež se je obrnil na mlade s prošnjo, naj pokažejo, da »je mogoče bivati
na svetu, ne da bi ga teptali«. »Prebivati na zemlji ne pomeni posedovati jo,
ampak znati v polnosti živeti odnose: z Bogom, z brati, s stvarstvom in s
seboj. Pozivam vas, da ljubite območja, kamor vas je postavil Bog, in se
izogibate skušnjavi, da bi pobegnili drugam. Ravno obrobja lahko postanejo
laboratoriji bratstva. Z obrobij pogosto prihajajo poskusi vključevanja: "Od
vseh se namreč lahko kaj naučimo, nihče ni neuporaben, nihče ni odveč". Bog nas nikoli ne zapusti in mi lahko postanemo znamenje njegovega
usmiljenja, če se znamo skloniti k revščini našega
časa: k mladim, ki ne najdejo dela, k tistim, ki trpijo
za depresijo, k tistim, ki so nemotivirani in utrujeni
od življenja, k tistim, ki so nehali sanjati novi svet.«
Frančišek je mlade opogumil, naj se ne bojijo živeti
konfliktov: »Najdemo jih v svetu, tudi na cerkveni in
družbeni ravni. Potrebna je potrpežljivost, da se
spremenijo v sposobnost poslušanja, prepoznavanja drugih in skupne rasti.
Napetosti in konflikti so del življenja, vendar vemo, da je njihovo "reševanje
na višji ravni" znamenje, da smo si zastavili višje cilje od svojih posamičnih
interesov, da bi se rešili iz živega peska družbene sovražnosti.«
Nasprotje navdušenosti je povprečnost ali površinskost
Oseba postane navdušena, če skrbi za svojo notranjost, če ne zanemarja
duhovnosti, če se opazuje, če poglobljeno pozna družbeni nauk Cerkve in
si ga prizadeva prenesti v konkretne situacije. »Ne bojte se pomagati, tudi
brezplačno, izboljšati življenja tistih, ki so zavrženi. Nasprotje navdušenosti
je povprečnost ali površinskost, zaradi katere že od začetka mislimo, da
vemo vse, in ne iščemo rešitev za probleme tako, da bi se jih lotili v prvi
osebi.« Vera nam pravi, da je kriza lahko prehod v rast: Duh vstalega Kristusa oživlja upanje, ki postane pomoč osebam, da lahko vstanejo, se vrnejo
na pot, se vrnejo k sanjanju in se zavzemajo v življenju, družini, Cerkvi in
družbi.« Dragi mladi! Naj vaša navzočnost v škofijah vsem pomaga razumeti, da evangelizacija poteka tudi preko skrbi za delo.

