12. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
PRVO SVETO OBHAJILO NA PRIHOVI
Družinska nedelja
Ob 10.00 za + Franca Brumeca (obl.)
20. 06. 2021
Ponedeljek 21. 06. 2021
Ob 7.00 za + Angelo Pliberšek (obl.)
Alojzij Gonzaga
Torek 22. 06. 2021
Ob 19.00 za + Franca Polegeka (obl)
Janez Fisher in Tomaž More
Sreda 23. 06. 2021
Ob 16.00 pogrebna za + Justo Kelc
Edeltruda
Ob 19.00 za + Janeza Ozimiča
Četrtek 24. 06. 2021
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža)
Rojstvo Janeza Krstnika
Petek 25. 06. 2021
Ob 19.00 za +Janeza in Julijano Pučnik ter stare
DAN DRŽAVNOSTI
starše
Doroteja iz Montauna, mati
Sobota 26. 06. 2021
Ob 7.00 +Alojzijo (obl.), Franca, Zdenka in MakJanez in Pavel
similijana Breznika
13. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
Nedelja žena in mater
Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (ob.) in soro27. 06. 2021
dnike (Tajnikarjevi)
1. Danes je pristopilo 7 otrok k prvemu svetemu obhajilu. Iskrene čestitke tako
otrokom kot staršem s prošnjo, da bi starši negovali otrokovo ljubezen do
obhajanja in prejemanja svete evharistije. Kot
veste, danes niso dovolj le besede in spodbude,
danes je glavni vzgojni sistem zgled staršev.
Kjer ni zgleda staršev se začne kaj hitro vse
krhat in podirat. Zato nikoli ne pozabimo, da je
od vas in vseh nas odvisno, kakšen odnos bodo
vzpostavili otroci do obhajila in svete maše. Iskrena hvala Urški Flis in s. Hermini Nemšak za
veliko skrb in ljubezen v pripravi otrok, pa tudi
staršev, kar se zdi še bolj pomembno. Vse bolj
ugotavljamo, da v prihodnje ne bo več priprave
otrok na zakramente brez sodelovanja in tako
tudi priprave staršev. Starši, iskrena hvala za
dejavno sodelovanje v pripravi otrok.
2. Iskrena hvala Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave, Alojzu, Andreju in Darji
Lubej, Janezu in Branki Pučnik, Petru Tonkoviču, Dušanu in Štefki Podergajs za delo v vinogradu; hvala staršem prvoobhajancev za čiščenje cerkve
in okolice, hvala za čudovito okrasitev cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

DAN DRŽAVNOSTI - ponosni Slovenci!,
spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili
sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije
in Temeljna ustavna listina o samostojnosti
in neodvisnosti Slovenije. Na ta dan je bilo
uradno potrjeno tisto, kar smo storili pol leta
prej, 26. decembra 1990, ko so bili razglašeni
rezultati plebiscita, na katerem je 88,5% Slovencev glasovalo, da Slovenija
postane suverena in neodvisna država, kar imenujemo praznik samostojnosti in enotnosti. Ob 30-letnici državnosti iskrene čestitke. Naj vas navdaja
veselje, ljubezen in ponos do domovine. »O domovina, ti si kakor zdravje!«
(I. Cankar, Za križem /1909/)
Papež Frančišek: Molitev, ki je »dih« vsega, ostaja vitalna podlaga dela,
tudi v trenutkih, ko ni izrecno izražena. Nečloveško
je biti tako vpeti v delo, da ne najdemo več časa za
molitev. Obenem pa molitev, ki je tuja življenju, ni
zdrava. Delo nam pomaga ohraniti stik z
resničnostjo. Molitev, ki nas odtujuje od
konkretnosti življenja, postane spiritualizem ali
''ritualizem''. Čas, namenjen Bogu, oživlja vero, ki
nam pomaga v konkretnosti življenja, vera pa neprekinjeno hrani molitev. V
tem kroženju med vero, življenjem in molitvijo se ohranja ogenj krščanske
ljubezni, ki ga Bog pričakuje od nas.
Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:

petek, 28. 05. 2021
petek, 11. 06. 2021
petek, 25. 06. 2021
petek, 02. 07. 2021
petek, 09. 07. 2021

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

petek, 30. 07. 2021
petek, 06. 08. 2021
petek, 13. 08. 2021
petek, 20. 08. 2021
petek, 27. 08. 2021

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 16. 07. 2021
petek 23. 07. 2021

Vinarje:

petek, 03. 09. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Bralci Božje besede:
12. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.6.2021
13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.6.2021
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
4.7.2021

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Mira Rubin
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: Lucija Pučnik
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
GLAVNA MAŠNA PROŠNJA ALI »ZBIRNA MOLITEV« (COLLECTA)
Zbirna molitev se imenuje zato, ker so verniki z mašnikovim povabilom »Molimo« povabljeni, da v tišini izrečejo svojo prošnjo Bogu, mašnik pa vse te
prošnje sklene s tako imenovano zbirno prošnjo, ki smo jo do nedavnega
imenovali tudi glavno mašno prošnjo. Izraz »glavna« pomeni njen velik pomen za občestvo in uvodne obrede, ki jih sklene. Po navadi je v njej označena praznična misel, praznik ali dogodek, ki se ga spominjamo na določen
dan, ali doba cerkvenega leta, lahko pa je tudi bolj splošna, saj se predpostavlja, da so verniki v molitveni tihoti pred besedami duhovnika že v svojem
srcu povedali Bogu svojo osebno prošnjo. Da ne gre zgolj za prošnjo., ampak
za molitev pomeni, da je ta molitev slovesni javni govor mašnika Bogu, vendar jo moli v svoji službeni vlogi tako v svojem imenu kot v imenu vseh zbranih.
Že Tertulijan je učil, da se »po starem izročilu Cerkve usmerja molitev k Bogu
Očetu po Kristusu v Svetem Duhu«. Kljub temu pa imamo tudi kakšno
izjemo, npr. na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, ko je zbirna molitev
naslovljena na Boga Sina z besedami: »Jezus, naš Bog…« Nato sledi
povabilo – Molimo, ki vzbudi v vernikih molitveno ozračje. Kratka tihota
omogoča zavedanje, da smo pred Božjo navzočnostjo. Po kratki tihoti
mašnik zmoli zbirno molitev. Ker prihaja iz zbranosti, tišine, ne gre več za
besede neke knjige, iz katere duhovnik bere, ampak za besede njegove vere,
ki jo izraža. Tudi ne govori na pamet, niti si ne izmišlja sproti. Njegov glas
mora razodevati, da ne bere mehanično, ampak govori v imenu občestva
Bogu. Namesto da bi s sklepom hitel, kot da sklep ni več molitev, ga moli kot
vrhunec celotne molitve, na katero bo ljudstvo odgovorilo z vzklikom
»Amen«.

Poklicani smo najti Boga v srečevanju z drugimi. Bog namreč govori
in ponuja svojo ljubezen tudi med ljudmi, h katerim nas on sam pošilja. Sveti Duh med pogovorom nenehno daje luč in vzgibe; navzočnost vstalega Kristusa je med bratskim srečanjem enako resnična,
kot v trenutkih tišine in miru.
ORATORIJ 2021 na Prihovi
Mladinska skupina sporoča veselo novico, da se bo letos
od 12. do 18. julija na Prihovi odvijal oratorij z naslovom
Originalen sem! Prijavnice lahko vzamete danes v
zvonici in jih oddate prihodnji nedelji: 27. junija in 4. julija
v veroučni učilnici.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
12. nedelja med letom

»Kaj ste strahopetni? Ali še nimate
vere?« Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?«
20. 06. – 27. 06. 2021

Papež Frančišek: Trajnostno in raznoliko kmetijstvo
Obnova ekonomij po pandemiji nam ponuja »priložnost, da obrnemo dosedanjo smer in vlagamo v svetovni prehranski sistem, ki bo sposoben vzdržati prihodnje krize«. Del tega je spodbujanje »trajnostnega in raznolikega
kmetijstva, ki upošteva dragoceno vlogo družinskega kmetovanja in podeželskih skupnosti«. Neverjetno je namreč videti, da pomanjkanje hrane občutijo prav tisti, ki jo proizvajajo. »Tri četrtine revnih ljudi na svetu živi na
podeželju in se preživlja predvsem s kmetijstvom. Pa vendar so ti naši bratje
in sestre zaradi pomanjkanja dostopa do trgov, lastništva zemlje, finančnih
sredstev, infrastrukture in tehnologije najbolj izpostavljeni prehranski negotovosti.«
»Da bi v sedanjih okoliščinah lahko začeli
okrevanje, je temeljni korak spodbujanje
kulture skrbi, ki je pripravljena soočiti se z
individualistično in agresivno težnjo po odmetavanju, ki je zelo prisotna v naših družbah. Medtem ko nekateri sejejo napetosti,
spopade in laži, smo mi povabljeni, da s
potrpežljivostjo in odločnostjo gradimo kulturo miru, usmerjeno v pobude, ki zajemajo
vse vidike človeškega življenja in nam pomagajo zavrniti virus brezbrižnosti.« Samo slediti programom ni dovolj, da
bi spodbudili delovanje mednarodne skupnosti; potrebne so »oprijemljive
geste, ki imajo za oporno točno skupno pripadnost človeški družini in spodbujanje bratstva. Dejanja, ki lajšajo oblikovanje družbe, ki spodbuja izobraževanje, dialog in enakost.«
»Odgovornost posameznika zbuja kolektivno odgovornost, ki spodbuja družino narodov, da sprejme konkretne in učinkovite obveznosti.« Pomembno
je, da »ne mislimo le na svoje interese, na posebne interese. Vzemimo ta
preizkus kot priložnost, da pripravimo jutrišnji dan za vse, ne da bi kogar koli
izključili: za vse, kajti brez skupne vizije nihče ne bo imel prihodnosti.«

