13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27. 06. 2021
Ponedeljek 28. 06. 2021
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof
Torek 29. 06. 2021
Peter in Pavel, apostola
Sreda 30. 06. 2021
Prvi mučenci rimske Cerkve
Četrtek 01. 07. 2021
Estera, svetopisemska žena
Petek 02. 07. 2021
Ptujskogorska Mati Božja

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (ob.) in sorodnike (Tajnikarjevi)
Ob 19.00 za + Jožefo Gumzej (obl.) in Franca
Ob 19.00 za + Petra Levarta
Ob 16.00 pogrebna za + Jožefo Zajko
Ob 19.00 za + Metoda (obl.) in Marijo Pučnik
Ob 16.00 uri Odprtje in blagoslov ceste
Ob 18.00 za + Justo Kelc (8. dan)
Ob 19.00 za + Alojza Gorenaka (obl.)
Obisk bolnikov
Ob 19.00 za + Lidijo Pučnik (obl.), Emila
Škornika ter starše Janeza in Julijano Pučnik

Sobota 03. 07. 2021
Ob 7.00 + Maksa Sajka (obl.) in starše
Tomaž, apostol
14. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 za + Julijano (obl.), Ivana in Stanka
04. 07. 2021
Mlakarja
1. Pred nami je slovesni praznik sv. Petra in Pavla, dan ko slovenski škofje
posvečujejo diakone v red mašništva. To je zares dan upanja in veselja,
obenem pa naj bo to dan posebne molitve za nove duhovne poklice. Vsako
leto nas je manj duhovnikkov. Letos bo posvečenih le sedem fantov za duhovnike: dva iz ljubljanske škofije, eden iz koprske, eden iz mariborske in
eden iz novomeške. Ob petih škofijskih novomašnikih bosta še dva redovna:
eden iz minoritskega in eden iz kapucinskega Reda.
2. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; Martinu Juhartu, Simonu
Korošcu, Damijanu Tomažiču in Žanu Pučniku za spravljanje drv, čiščenje
prostora za pepel in odstranitev zemlje za stopnice ob prostoru za pepel;
hvala Marjanu Mlakarju za stroj in kopanje
zemlje za stopnice.
3. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto.
ODPRTJE IN BLAGOSLOV NOVO ASFALTIRANE CESTE NA PRIHOVI
V četrtek, 1. julija 2021, bo ob 16.00 uri slovesno
odprtje in blagoslov novo asfaltirane ceste Zg.
Grušovje - Prihova. Po odprtju in blagoslovu bo
v dvorani pogostitev in veselo druženje. Vabljeni!

Žetev čaka že velika (Duhovniku, 1980, Zdenka Serajnik)
Žetev čaka že velika,
Blagoslovljen, ki prihaja,
malo je za delo rok;
ker Gospod ga je poslal:
svet se milosti izmika,
zemlji blagoslov postaja,
v ozek se zapira krog;
kot vodnik je srca zbral;
Oče spet želi si stika
vse človeštvo si osvaja,
z rodom zemeljskih otrok.
Bog nas je obdaroval!
Sam apostole izbira
in razvnema jim duha,
sam v naporih jih podpira,
grehov varuje in zla;
sam ljubezen je in vera,
upanje je njih srca.

Hvala ti, predobri Oče,
da si nam pastirjev dal;
hvala Sinu, ki je vroče
vzljubil bedni rod nižav;
hvala Duhu, ki mogoče
vneti ogenj mu je zdrav!

»ŽUPNIJA – MOJA IN NAŠA MATI«

»Župnija je tako moja, kot je moja mati. Ni samo moja, je tudi mati
mojih bratov in sester. Ljubim jo in jo spoštujem; obožujem jo zaradi
njene svetosti. Pa če tudi bi ne bila takšna, če bi morda živela celo
slabo in nevredno življenje, bi bila vseeno moja mati. Ne mogel in ne
smel bi je pozabiti ali prezirati. Moral bi ji pomagati tudi k temu, da se
dvigne.« (Jože Vesenjak)
Papež Frančišek: Biti oče pomeni vpeljati otroka v izkustvo življenja,
resničnosti. Ne ga zadrževati, ne ga zapirati, ne ga posedovati, ampak ga usposobiti za odločitve, za svobodo, za odhode.
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:
13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.6.2021
14. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
4.7.2021
15. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.7.2021

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: Daša Pučnik
2. berilo: Lucija Pučnik
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis

10

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 1
Besedno bogoslužje ni priprava na evharistično bogoslužje, ampak
sestavni del bogoslužja, saj gre tudi v besednem bogoslužju za Božjo navzočnost, kajti »v Cerkvi, ko se bere Sveto pismo, Bog sam govori svojemu
ljudstvu.« Sv. Avguštin pravi: »Evangeliji so Kristusova usta. V nebesih
sedi, vendar ne neha govoriti na zemlji.« Zato je sv. Hieronim svaril z besedami: »Nepoznanje Svetega pisma je nepoznanje Kristusa.«
Ker je v branju svetopisemskih beril vernikom pogrnjena miza Božje
besede in se jim odpirajo zakladi Svetega pisma (B 51), je Cerkev na
koncilu določila, da se ob delavnikih bereta le dva odlomka, ob nedeljah in
praznikih pa trije. Ker se je tu in tam prikradla zloraba, da so berila
zamenjali s kakšnim razmišljanjem svetnika, pisatelja ali poeta, je papež
Janez Pavel II. določil, da »nikakor ni prav, da bi berila in psalm z
odpevom, ki obsegajo Božjo besedo, nadomestili z drugimi,
nesvetopisemskimi besedili.« Pomešanje svetopisemskih odlomkov s
kakršnimikoli drugimi besedili, četudi od kakšnega svetnika, pomeni
vnašanje »enolončnice« v bogoslužje svete maše in s tem dokaz našega
nepravilnega odnosa do liturgičnih stvarnosti.
VEČERNA ZAHVALA
Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem
se ti za vse, kar sem storil dobrega. Toda kako malo je dobrega, ki sem ga
storil in kako nepopolno je, kako veliko pa tistega, kar bi bil rad storil, a nisem
storil. Koliko časa sem zapravil brez koristi in svojeglavo. Izogibal sem se
ljudi, ki bi jim lahko pomagal.
Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno,
ko bi ne vedel, da ga jemlješ resno Ti. Tako tudi nocoj priznam pred Teboj,
da sem grešnik. Ti nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo: “Bodi
čist!” Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po Tvoji poti.
Najlepša zahvala je življenje po Tvoji volji in rad bi se Ti zahvaljeval vedno
popolneje. Z vsakim dnem bi rad rastel v ljubezni do Tebe in soljudi pomagaj mi pri tem.
Alfonso Pereira
ORATORIJ 2021 na Prihovi
Mladinska skupina sporoča, da bo samo danes in
prihodnjo nedeljo sprejemala prijavnice za oratorij, ki bo
od 12. do 18. julija 2021 na Prihovi. Hvala za
razumevanje!.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
13. nedelja med letom
»Hči, tvoja vera te je rešila.
Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«
27. 06. – 04. 07. 2021

Papež Frančišek: Dan premišljevanja in molitve za Libanon, ki bo 1.
julija, bo potekal na papeževo pobudo, da bi zasijal žarek upanja na mir v
tej državi, ki jo pesti vsestranska politična, ekonomska in družbena kriza,
avgusta 2020 pa je bila prizorišče silovite eksplozije v bejrutskem
pristanišču.
Papež Frančišek sedaj ponovno usmerja pozornost sveta na Libanon. Med
povratkom iz Iraka, kjer se je mudil marca 2021, je povedal, da je pred
odhodom v Bagdad prejel vabilo, naj se ustavi tudi v Bejrutu, kar pa je bilo
v tistem trenutku težko izvedljivo. A kot je obljubil, bo Libanon obiskal slej ali
prej. Morda že ob koncu letošnjega leta ali v začetku prihodnjega.
Dan molitve bo predstavljal neprekinjeno »skupno hojo« med papežem in
voditelji krščanskih Cerkva in cerkvenih skupnosti. Gre za pravoslavne in
katoliške Cerkve z njihovimi različnimi obredi in tradicijami ter različne
cerkvene skupnosti, ki so nastale v času reformacije.
Vsi skupaj se bodo 1. julija zjutraj iz Doma sv. Marte
odpravili proti baziliki sv. Petra. Po molitvi Oče naš se
bodo spustili h grobu apostola Petra, kamor bo vsak
postavil svečo kot znamenje molitve ter prosil za
apostolovo priprošnjo. Sledili bodo trenutki premišljevanja
in molitev za zaprtimi vrati. »Čez dan jih ne bomo mogli ne videti ne slišati,
saj bodo vrata dvorane Klementina v apostolski palači ostala zaprta za naše
poglede,« je pojasnil Sandri in vernike povabil, naj ta dan spremljajo z
molitvijo v svojih župnijah in verskih skupnostih. Kot je razvidno iz
programa, bodo čez dan potekala tri posvetovalna srečanja, vsakega od njih
pa bo uvedel govornik. Zvečer pa bo v baziliki potekala sklepna ekumenska
molitev za mir, ki se je bo udeležil diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem
sedežu, povabljene pa so tudi vse moške in ženske redovne skupnosti ter
libanonski verniki laiki, ki živijo v Rimu. Politični predstavniki ne bodo
navzoči, saj gre za izključno verski dogodek.
Kot znamenje miru bo nekaj mladih izročilo verskim voditeljem prižgano
svetilko, ki bo nato postavljena na svečnik. »To je upanje miru, ki ga mlade
generacije izročajo s prošnjo za pomoč, da ne bi ugasnilo zaradi sedanjih
stisk,« je dejal kardinal Sandri. Ob koncu bo sveti oče zbrane tudi nagovoril.

