18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01. 08. 2021
Ponedeljek 02.08. 2021
Štefan I., papež; porcijunkula
Torek 03. 08. 2021
Konrad, redovnik
Sreda 04. 08. 2021
Janez Marija Vianney
Četrtek 05. 08. 2021
Marija Snežna (Nives)
Petek 06. 08. 2021
Jezusova spremenitev na gori
Sobota 07. 08. 2021
Sikst II., papež

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Petra Voraček (obl.) in rodbino
Ob 7.00 za vse + iz družine Zorko
Ob 7.00 za + Ljudmilo Sajko
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta (Odancl) in sorodnike
Ob 7.00 za + Heleno Levart (obl.)
Ob 7.00 za + Silvo Pliberšek

Ob 7.00 za + Marijo (obl.) in Antona Uršiča ter
sorodnike
Ob 7.00 za žive in + farane
19. nedelja med letom
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek
Dekliška nedelja
(Žužman)
08. 08. 2021
Krst Ajde Tašner
1. Jutri gremo z našimi mladinci in ministranti na 5-dnevne počitnice v Piran.
Iskrena hvala vsem, ki ste nas obdarili z raznovrstnimi darovi. Z vami bo g.
Zvone Podvinski, ki bo imel svete maše vsak dan zjutraj. V primeru pogreba
ali kakšnih drugih zadev me pokličite na telefon: 051/324-345.
2. Četudi bodo prihodnji teden prvi dnevi v mesecu, bom bolnike obiskal prihodnji teden. Povejte tudi drugim bolnikom, da sem jih pripravljen obiskati in
jim podeliti svete zakramente. Zakramenti so Božji dar človeku. Darov in
daril se ne vsiljuje, lahko zanje prosiš in jih sprejmeš z veseljem ali jih zavrneš. Bog ostaja pred vrati in trka na srce slehernega.
3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Vzkliki Antona Ferša o Mariji
Devica prekrasna, prelepa si Ti,
Izredna sreča na svetu je ta,
vse v svoji lepoti presegaš stvari!
Marijo ljubiti iz vsega srca!
Kdor dobra vsa dela Mariji daruje, Marija, vir ljubezni prave,
temu jih Mati v knjigo vpisuje!
pokliči nas v nebes višave!
Marija, vir ljubezni prave,
Ena Edina v vsej svoji lepoti,
pokliči nas v nebes višave!
je Mati Marija v nebeški krasoti!
Četudi je še dva tedna do praznika farne zavetnice in praznika Marijinega
vnebovzetja, vas že sedaj obveščamo, da boste imeli tisti, ki še niste bili
cepljeni proti bolezni covid 19 priložnost, da se na praznik Velikih maš cepite

ali testirate s hitrimi antigenskimi testi. Vsa štiri razpoložljiva cepiva (Pfizer,
Moderna, Johnson & Johnson in AstraZeneca) bodo na voljo, tako da jih
boste lahko izbrali po lastni presoji in sicer za
prvi ali drugi odmerek. Vse bo brezplačno, potrebna je le zdravstvena kartica. Z nami bo ADM
družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. spec. Na razpolago vam bodo od 7.00 do 13.00 ure. Pri odločitvi za cepljenje ne mislimo le
nase, ampak tudi na naše bližnje, še posebej na naše starejše. Cepimo se,
da bomo ostali zdravi mi in naši bližnji!
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 7
Zakaj pri bogoslužju ne bere Božje besede vsak zase, ampak jo mora
oznaniti bralec?
»Cerkev se zida in raste s poslušanjem Božje besede.« To branje in poslušanje Božje besede ni »zrcalo dneva«, ampak pogovor med Bogom in
njegovim ljudstvom. Papež Frančišek pravi, da pri oznanjevanju »Božja
beseda začne svojo pot v ušesih, nato nadaljuje pot v srce, iz srca pa mora
preiti v naše roke, to je v dobra dela.« To pomeni, da oznanjevanje Božje
besede predpostavlja oznanjevalca (bralca) in poslušalca. Apostol Jakob
pa pripomni: »Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci.« (Jak 1,
22)
Zakaj pri branju Božje besede verniki sedijo, razen pri evangeliju?
V starem veku je učenec sedel pri učiteljevih nogah, da bi poslušal in se
učil. Ta navada je prešla tudi v Cerkev kot splošno primeren položaj za
poslušanje Božje besede. Sedenje je sproščena drža poslušalca. Jezus je
učil sede in sede so ga poslušali. Ko verniki pri maši tiho sedijo, pripravljeni
slišati Gospodov glas, kažejo, da so ponižni poslušalci ali učenci Besede.
Tudi sv. Pavel razlaga, da je »vera iz oznanjevanja« to je iz tistega, kar so
slišali (Rim 10,17-18a).
Zakaj ne sme bralec brati Božje besede iz Svetega pisma?
V prvih stoletjih je veljalo Sveto pismo za prvo liturgično knjigo, to je za prvi
lekcionar, misal in pesmarico. Sčasoma pa je Cerkev uvedla posamezne
liturgične knjige glede na predsedujočega in njegove liturgične sodelavce
in s tem poudarila, da je bogoslužje dejanje celotnega bogoslužnega
zbora. Tako imamo tudi danes različne prevode in posebne bogoslužne
knjige, lekcionarje, iz katerih smemo pri bogoslužju brati Božjo besedo.
Cerkev namreč naroča, da smemo v svetem zboru Božjo besedo vedno
oznanjati le iz latinskih besedil ali prevodov, ki so jih za liturgično rabo
odobrile škofovske konference. Prav tako ni dopustno, da bi bralec bral
Božjo besedo iz župnijskega lista ali iz drugih lističev, saj se na tak način
Božji besedi odvzema dostojanstvo in veličina Božjega sporočila.

Bralci Božje besede:
18. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
01.08.2021
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.08.2021
MARIJINO VNEBOVZETJE
Družinska nedelja
15.08.2021

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

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

Čiščenje cerkve

ŽUPNIJSKI LIST

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

»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«
01. 08. – 08. 08. 2021

Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:

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

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:

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

Pobrež:

petek, 09. 07. 2021

Prepuž:

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.

Ali otroci danes vero še sprejemajo?
Bistveni del vzgoje otrok mora biti tudi posredovanje
vere. To pa otežuje sedanji slog življenja z razporeditvijo delovnega časa in zapletenostjo današnjega
sveta, v katerem mnogi živijo v mrzličnem ritmu, v boju
za preživetje. Kljub temu mora biti domača hiša še naprej kraj, kjer se učimo,
kako spoznavati osnove in lepoto vere, kako moliti in služiti bližnjemu.
Dani Siter je prepričan, da je v današnjem hitenju in zaposlenosti, za družine
nujno, da starši znajo “potegniti zavoro”, se ustaviti in pogledati, kaj je
temeljno v življenju: kaj nas gradi, izpolnjuje, nam prinaša mir in je
najpomembnejše? Vsekakor se to zgodi ob kakšnem pomembnem mejniku
v življenju (bolezen ali smrt v družini), ki nas v to, da damo nepomembne
stvari na stran nekako prisili, vendar pa si lahko tudi izberemo današnji dan
za ta mejnik. Največ, kar lahko damo svojim otrokom, je dober in živ odnos
med staršema, zato se zakonci lahko vprašamo: “Ali je najin odnos vreden,
da se mu bolj posvetiva in se zanj trudiva?”
“Služiti nekomu pomeni za nekoga živeti,” pravi Vilma Siter in dodaja, da je
to “v nas vpeto z Božjo podobo ljubezni, ki pa je ne more biti, če ni usmerjena
v nekoga drugega.”
Služenje je ljubezen, ki se izpolni in izrazi v dejanju. Samo v besedah ljubezen ne šteje. Zato je pomembno da se vprašamo: “Čemu vse posvečam
svojo pozornost? In kaj vse je v mojih mislih?”

https://www.diz.si/ali-otroci-danes-vero-se-sprejemajo/
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

Papež Frančišek: Lakota v svetu je sramota, zločin, ki krši temeljne
človekove pravice
Bistvenega pomena je, da podeželski sektor ponovno dobi središčni pomen,
saj je od njega odvisno zadovoljevanje številnih osnovnih človekovih potreb.
Prav tako je nujno, da kmetijski sektor ponovno pridobi prednostno vlogo v
procesu sprejemanja političnih in gospodarskih odločitev, katerih namen je
začrtati okvir procesa »ponovnega začetka« po pandemiji. V tem procesu je
potrebno male kmete in kmečke družine obravnavati kot ključne akterje.
Njihovega tradicionalnega znanja ne smemo spregledati ali prezreti,
medtem ko jim njihovo neposredno sodelovanje pomaga bolje razumeti
lastne prioritete in potrebe. Pomembno je olajšati dostop malim kmetom in
družinskim kmetijam do storitev, potrebnih za proizvodnjo, trženje in
uporabo kmetijskih virov. Družina je bistvena sestavina prehrambenih
sistemov, saj se v družini »naučimo uživati sadove zemlje, ne da bi jih
zlorabili, in odkrivamo najboljša sredstva za širjenje življenjskih slogov, ki
spoštujejo osebno in skupno dobro.« To
priznanje morajo spremljati politike in pobude, ki
v celoti izpolnjujejo potrebe podeželskih žensk,
spodbujajo zaposlovanje mladih žensk in
izboljšujejo delo kmetov na najrevnejših in
najbolj oddaljenih območjih.
Zavedamo se, da nam posamezni gospodarski
interesi, zaprti in nasprotujoči si – vendar močni
– preprečujejo, da bi oblikovali prehrambeni
sistem, ki bi bil v skladu z vrednotami skupnega dobrega, solidarnosti in
»kulture srečanja«. Če želimo ohraniti rodoviten multilateralizem, je
bistvenega pomena prehrambeni sistem, ki temelji na odgovornosti,
pravičnosti, miru in enotnosti človeške družine.
Kriza, s katero se trenutno soočamo, je pravzaprav edinstvena priložnost za
začetek pristnih, drznih in pogumnih dialogov, da bi preučili korenine našega
krivičnega prehrambenega sistema.

