19. nedelja med letom
Ob 7.00 za žive in + farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek
08. 08. 2021
(Žužman);
Krst Ajde Tašner
Ponedeljek 09.08. 2021
Ob 19.00 za + Štefana in Marijo Pučnik (obl.)
Dominik, duhovnik
Torek 10. 08. 2021
Ob 19.00 za + Mihaelo Podpečan (Gande) obl.
Lovrenc, diakon
Sreda 11. 08. 2021
Ob 19.00 za + Borisa in Boštjana Vinterja (obl.)
Klara (Jasna), devica
Četrtek 12. 08. 2021
Ob 19.00 za + Antonijo Pem (obl.) in sina Ivana
Ivana Šantalska, redovnica
Petek 13. 08. 2021
Ob 19.00 za + Jožefa Stegne-ta in ženo Milko
Poncijan in Hipolit, muč.
Ob 7.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje Martina
Sobota 14. 08. 2021
Juharta
Maksimilijan Kolbe, muč. Ob 20.00 večernice in procesija z kipom Božje
Matere, z lučkami ter z godbo na pihala
Nedelja 15. 08. 2021

MARIJINO
VNEBOVZETJE
»VELIKE MAŠE«

Ob 06.30 za žive in + farane
Ob 08.00 za +Stanka Mlakarja in Marijo Pučnik
Ob 10.00 za +Anico Pučnik (obl.) in starše
Ob 10.00 za + Frančiška Skrbinška in sorodnike

1. Pretekli teden smo bili na morju z mladimi. Vsi so bili zelo
zadovoljni. Iskrena hvala za mnoge dobrote in darove.
2. Prihodnji petek bom dopoldan po maši obiskal bolnike, ker
sem bil prejšnji petek odsoten.
3. Pred nami je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja,
praznik naše zavetnice župnije Marije Vnebovzete. Začetek
praznovanja bo z večernicami v soboto zvečer ob 20.00 uri.,
nato bo procesija s kipom Božje Matere, z lučkami, gasilci in vsemi vami.
Med procesijo bomo prepevali Marijine pesmi in litanije. Pridite in se slovesno pripravimo na praznovanje praznika Marijinega vnebovzetja! Bogoslužje
večernic in procesijo bo vodil nadškof msgr. Marjan Turnšek. Vabljeni!
Na praznik Marijinega Vnebovzetja bodo svete maše kot po navadi na ta
praznik: prva romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil Zvone Podvinski, nato
romarska maša ob 8.00 uri, ki jo bo vodil rojak Peter Pučnik in tretja, romarska maša, ob 10.00 uri, ki jo bo vodil nadškof dr.Marjan Turnšek. Pri vseh
mašah bo blagoslov cvetja in zdravilnih zelišč. Zato vas prosimo, da prinesete k blagoslovu cvetje in zdravilna zelišča. Z njimi se bomo zahvalili Bogu
za lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč ter za zdravje, ki nam ga Bog
daje po zdravilnih zeliščih in cvetju.

Za duhovno zdravje pa bo priložnost za sveto spoved (Zvone Podvinski) in
prejem popolnega odpustka, ki ga lahko namenimo zase ali pa za pokojne.
Pogoj za prejem odpustka je nenavezanost na greh oz. obhajanje sv. spovedi, prejem obhajila, molitev veroizpovedi in očenaša po namenu papeža
Frančiška. Tudi med slovesno mašo bo priložnost za spoved.
4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 8
Zakaj ne smemo izpustiti, nadomestiti, spremeniti ali skrajšati svetopisemskih odlomkov?
Navodilo pravi, da »mašno opravilo ne sme biti brez beril iz Svetega
pisma in brez spevov, ki so iz njega vzeti; tega ni dovoljeno opuščati,
krajšati ali nadomestiti z drugimi, nesvetopisemskimi berili.« Drugo navodilo pa pravi: »Besedno bogoslužje ne smemo nikoli nadomestiti z
branjem iz drugih pisateljev, cerkvenih ali svetnih, starejših ali novejših.
… Tudi ni dovoljeno brati en sam odlomek.« Pomnimo! Božja beseda je
Božja in ne naša beseda, pa naj bo še tako lepa, globoka in poučna.
Zakaj ne beremo naslovov beril, napovedi 'prvo berilo', 'spev z
odpevom', 'drugo berilo'… ? Naslov berila je po navadi (ne vedno)
vzet iz besedila svetopisemskega odlomka in prinaša glavno misel ali
vsebino odlomka; lahko pa je tudi z drugimi besedami izražena glavna
misel odlomka in služi za kratko napoved vsebine branja ali pa za to, da
si pridigar med homilijo prikliče v spomin glavno misel berila in ga tako
lažje poveže z ostalima odlomkoma. Zato naslovov ne beremo. Isto velja
tudi za naslov evangelija, za besede prvo ali drugo berilo, spev z
odpevom, poglavje in vrstice odlomka. Tudi tega ne beremo!
Prihodnjo nedeljo, na praznik Marijinega vnebovzetja bo
v dvorani Župnijskega doma Marijinega varstva, od 7.00
ure do 13.00 z nami zdravnica Tina Mordej Zadnikar dr.
med. spec. S sodelavci iz ADM družinska medicina
d.o.o., vam bo v povezanosti z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,
na razpolago za cepljenje proti bolezni covid 19 in za testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Na izbiro vam bodo vsa štiri razpoložljiva cepiva
(Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson in AstraZeneca). Lahko jih boste
izbrali po lastni presoji in sicer za prvi ali drugi odmerek. Vse bo brezplačno, potrebna je le zdravstvena kartica. S tem želimo opozoriti na nujnost cepljenja in odgovornost zase in drug za drugega. Zato vas prosimo:
cepimo se, da bomo ostali zdravi mi in naši bližnji! Jezus pravi: »Kdor
more, naj razume!« (gl. Mt 24,15)

Bralci Božje besede:
19. nedelja med letom
Dekliška nedelja
08.08.2021
MARIJINO VNEBOVZETJE
Družinska nedelja
15.08.2021
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.08.2021

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

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

Čiščenje cerkve
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.

Ideje za doživeto praznovanje Marijinega praznika
a) Obiščemo eno izmed svetišč, posvečenih
Mariji, kjer se tudi udeležimo svete maše..
b) Preberemo zgodbo, pesem (od Zdenke
Serajnik) ali razmišljanje o Mariji
c) Skupaj ustvarimo podobo Vnebovzete
Matere Božje. Pripravimo A3 velik list, tempera
barve ali barvni papir, bleščice, vato, alu folijo –
kar imamo doma na razpolago. Lotimo se slikanja, pri
čemer sodelujejo vsi družinski člani, vsak po svojih
zmožnostih: prvi naslika glavo, drugi obraz, tretji telo, četrti krono …
Lahko dodamo še zvezde in oblake iz vate. Ob izdelavi otrokom
pripovedujmo vsebino današnjega praznika.
d) Zmolimo desetko rožnega venca – ki je tebe Devica, v nebesa vzel.
e) Zapojemo Marijino pesem, ki govorijo o vnebovzetju. Na primer:
O, Marija, o, Marija, o, Marija, o, Marija, kako si lepa ti – ploskamo.
Zvezde se nad glavo ti bleščijo – z rokami v zrak „rišemo“ zvezde. Angeli te
s pesmijo slavijo – z rokami naredimo krila in z njimi mahamo, na koncu pa
jih vzdignemo v zrak). O, Marija, o, Marija, kako si lepa ti – ploskamo.
O, Marija moje želje, kadar spomnim se na te. Sladka radost in veselje
pride v tožno mi srce. Ti deliš veselje, mir, blage milosti si vir. Ko na Zemlji
si zaspala srečno, sladko in mirno. Si v nebesa se podala, da ne vidi te oko.
A pri tebi so želje, k tebi zdiha še srce.
Avtor: Manica Marolt
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
19. nedelja med letom
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj.«
08. 08. – 15. 08. 2021

Papež Frančišek mladim:
Prijatelji, vsakemu izmed vas Jezus pravi: »Vstani! Hodi za menoj!«
Bodite pogumni, da boste svojo mladost živeli tako, da se boste zaupali v
Gospoda in se podali na pot z Njim. Pustite, da vas osvoji njegov pogled
ljubezni, ki nas osvobaja zapeljivosti malikov, lažnega bogastva, ki obljublja
življenje, a preskrbi smrt.
Ne bojte se sprejeti Kristusove besede in njegovega klica. Ne
obupajte kakor bogati mladenič iz evangelija; namesto tega usmerite svoj
pogled na Marijo, veliko vzornico hoje za Kristusom, in se zaupajte njej, ki
je s svojim »tukaj sem« brez zadržkov odgovorila na Gospodov klic. Njeno
življenje je popolna podaritev sebe od oznanjenja do Kalvarije, kjer je
postala naša Mati.
Glejmo na Marijo, da bomo našli moč in dobili milost, ki nam
omogoča izreči naš »tukaj sem« Gospodu. Glejmo na Marijo, da bomo
spremenili svoje življenje v dar za druge. S svojim zanimanjem za zaročenca
v Kani nas uči pozornosti do drugih. S svojim življenjem nam kaže, da je v
Božji volji naše
veselje; da je ni
lahko sprejemati in
jo živeti, vendar
nas osrečuje.
»Veselje
evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki
se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši
greha, žalosti, notranje praznine in
osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje.«.

