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

Ponedeljek 16.08. 2021
Rok, spokornik
Torek 17. 08. 2021
Evzebij, papež
Sreda 18. 08. 2021
Ob 19.00 za + Alojzijo Klajžar (116)
Helena (Alenka), cesarica
Četrtek 19. 08. 2021
Ob 19.00 za + Jožefo Zajko (230)
Janez Eudes, duhovnik
Petek 20. 08. 2021
Samuel (Samo), prerok
Sobota 21. 08. 2021
Ob 7.00 za vse + Brglezove (iz Straže)
Pij X., papež
Krst: 11.00 Tim Ogrizek; ob 12.00 Teo Bezget
21. nedelja med letom
Ob 07.00 za žive in + farane
Nedelja žena in mater Ob 10.00 za +Antona Juharta (obl.) in Marijo
22. 08. 2021
in krst Line Frešer
1. Ker sem bil pretekli ponedeljek operiran na hrbtenici, bom šele v sredo imel
mašo z ljudstvom. Hvala za razumevanje!
2. Danes je god naše in Božje Matere Marije. Pregovor pravi: »Ko mati praznuje vsa družina praznuje!« Tako danes vsi praznujemo. Iskrene čestitke!
3. Iskrena hvala g. Zvonetu Podvinskemu za darovano prvo romarsko sveto
mašo, rojaku Petru Pučniku za drugo romarsko sveto mašo in nadškofu Marjanu Turnšku za tretjo romarsko mašo. Hvala vsem, ki ste priromali in s svojo
navzočnostjo, molitvijo in s sodarovanjem svete maše, kljub strahu pred koronavirusom, povzdignili današnje slavje praznika Marije Vnebovzete.
Hvala vsem, ki ste pripravili to čudovito slavje: pevskemu zboru Marije Zavetnice za predano sodelovanje ob našem največjem farnem praznovanju.
Obenem bi se rad iskreno zahvalil za čudovito sinočnje bogoslužje »LUCERNARIJ« ali slavje luči: zborovodkinji Klavdiji Ozimič, organistki Ani Pučnik in violinistki Hani Krampl, Mešanemu pevskemu zboru, posebej
Moškemu pevskemu zboru ter vokalni skupini Jubilus, dekletom s čudovitimi
venčki in fantom, ki ste nosili Marijin kip in svetila, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tepanje in Oplotnica, ki ste pomagali nositi Marijin kip in
vsem ostalim, ki ste s svojo gasilsko opravo, predvsem pa s svojo navzočnostjo in vero povzdignili slovesnost ter vsem, ki ste se nam pridružili v molitvi večernic in procesiji z lučkami. Prav tako hvala za sodelovanje: organistu Petru Tonkoviču za orglanje pri prvi sveti maši, Moškemu pevskemu

zboru za sodelovanje pri drugi sv. maši in Mešanemu pevskemu zboru, zborovodkinji Klavdiji Ozimič in organistki Ani Pučnik za sodelovanje pri deseti
maši. Iskrena hvala mežnarju Simonu Korošcu, Damijanu Tomažiču, Martinu Juhartu in Petru Tonkoviču za mnoga dela in priprave, ključarjem, ministrantom, bralcem in krasilkam Marjani Pučnik in Anici Mlakar, Katji Sevšek
Pem, Pavlici in Stanetu Pučniku, čistilcem in vsem, ki ste pomagali v pripravi
in obhajanju praznika; hvala vsem, ki ste danes urejali promet, predvsem pa
dejavno sodelovali v vlogi častilca Boga ter Božje in naše Matere Marije.
Dragi g. nadškof Marjan! Iskren boglonaj za današnje slavje in Bog vas živi
na mnoga in zdrava leta. V znamenje hvaležnosti za vašo navzočnost in da
ste nam lomili kruh Božje besede in evharistije, prinesli in prav tako tudi v
naših srcih zbudili ali prebudili veselje do bogoslužja in češčenja Božje Matere, vam poklanjamo nekaj izbranih prihovskih dobrot, kot pravimo: izbranih
za izbranega. Boglonaj! Hvala vsem, ki ste prinesli k blagoslovu cvetje in
zdravilna zelišča. Naj vam bodo znamenje Božje naklonjenosti.
4. Iskrena hvala za delo v vinogradu: Alojzu Lubeju, Dušanu in Štefki Podergajs, Janezu in Branki Pučnik, Francu Gumzeju in Matjažu Pemu. Iskren
boglonaj Alfonzu Zajku za nova vrata na prostoru za pepel; hvala za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. Danes je ves dopoldan od 7.00 ure do 14.00, z nami zdravnica Tina Mordej
Zadnikar dr. med. spec. s sodelavci (iz ADM družinska medicina d.o.o.), za
cepljenje proti bolezni covid 19 in za testiranje s hitrimi antigenskimi testi.
Na izbiro imajo vsa štiri razpoložljiva cepiva (Pfizer, Moderna, Johnson &
Johnson in AstraZeneca). Vse je brezplačno, potrebna je le zdravstvena izkaznica. 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! In kdor
ne verjame v nevarnost in neusmiljenost virusa
covid 19, naj pride k mojemu bratu in dvema nečakoma (od drugega brata),
ki vam bodo lahko povedali, kaj naredi covid zdravemu 50-letnemu možu ter
24 in 26-letnemu fantu, ki se niso cepili. Lahko pa vam tudi g. Zvone Podvinski, ki je danes z nami, iz lastne izkušnje pove, kaj pomeni covid 19. Hvala
Bogu, da je tudi medicinska znanost tako napredovala, da se lahko s cepljenjem obvarujemo ali vsaj oblažimo bolezen virusa covid 19. Četudi ne obstaja stoodstotno popolno zdravilo za to ali ono bolezen, vendarle vzamemo
ustrezno zdravilo, ki nam po večini pomaga ozdraviti. Samo pomislimo na
kemoterapijo, njeno agresivno delovanje, pa vendar mnogim vrne zdravje in
življenje. Verjemite v dosežke medicinske znanosti ne le takrat, ko morate
nujno v bolnico, ampak tudi sedaj, ko ste še zdravi. Verjamem, da so upravičene okoliščine, kjer je bolje, da niso cepljeni. Zato se cepimo tisti, kjer
nam vse okoliščine narekujejo, da smo cepljeni. Hvala za razumevanje!
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 9
Kako dobro brati Božjo besedo?
Naglica onemogoča razumevanje, odvzema dostojanstvo, povzroča napake, kaže na pomanjkanje časa in spoštovanja do teh, ki jim želimo
oznaniti nekaj zelo pomembnega. Zato je pomembno že to, kdaj in kako
bralec pristopi k ambonu (na obrazu se zrcali človekova duša!), kako stoji
(na eni ali obeh nogah), kako odpre lekcionar in drži roke (ne ob telesu,
ampak na ambonu), kako omogoči tihoto s pogledom na ljudstvo in kako
si prikliče v zavest, komu bo oznanil Božjo besedo; že s kakšnim glasom
(s pomirjevalnim ali ukazovalnim) začne brati, kako ga nadaljuje (da to ni
njegova, ampak Božja beseda); da med branjem ne izpušča določenih
besed s pretvezo, da bi jih omilil ali naredil bolj razumljive, saj je Božja
beseda Božja in ne njegova. In ko sklene branje z vzklikom: To je Božja
beseda (in ne, to je bila Božja beseda!), da pogleda ljudstvo in da to pove
na slovesen način, da se bo ljudstvo počutilo povabljeno, da na branje
Božje besede odgovori z zahvalo in pričevanjem, da je sprejelo Božjo besedo.
Bralci Božje besede:
MARIJINO VNEBOVZETJE
Družinska nedelja
15.08.2021
21. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
22.08.2021
22. nedelja med letom
29.08.2021

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

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

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.

Prosimo Marijo, naj nam s svojo materinsko priprošnjo pomaga živeti
našo vsakodnevno pot v dejavnem upanju, da jo bomo nekega dne dosegli
z vsemi svetniki in našimi dragimi v nebesih.
Prihovška Božja Mati, prosi za nas!
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"
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MARIJE VNEBOVZETE.
MARIJINO VNEBOVZETJE
»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se
raduje v Bogu, mojem Zveličarju«
15. 08. – 22. 08. 2021

Papež Frančišek: Marija je vzeta v nebo z dušo in telesom
Na današnji slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije sveto verno
Božje ljudstvo z veseljem izraža svoje čaščenje Devici Mariji. To stori tako
s skupnim bogoslužjem, kakor s tisočerimi različnimi oblikami pobožnosti.
Tako se izpolnjuje prerokba Marije same: »Glej, odslej me bodo blagrovali
vsi rodovi« (Lk 1,48).
Vnebovzetje v nebo, z dušo in telesom je Božji privilegij, ki ga je Bog
podelil Sveti Božji Materi zaradi njene posebne povezave z Jezusom. Gre
za telesno in duhovno povezanost, ki se je začela z oznanjenjem ter je
zorela skozi vse Marijino življenje preko njene soudeležbe pri Sinovi
skrivnosti. Marija je vedno šla s Sinom, je vedno šla za Jezusom, zato
pravimo, da je njegova prva učenka.
Navidezno se je Marijino življenje odvijalo kot pri vsaki ženski tistega
časa. Molila je, skrbela za družino in dom, obiskovala shodnico. Toda vsako
njeno vsakodnevno dejanje je bilo izvršeno v popolni povezanosti z
Jezusom. Na Kalvariji je ta povezanost dosegla vrhunec, torej v ljubezni, v
sočutju in v trpljenju srca. Zaradi tega ji je Bog podaril polno udeležbo tudi
pri Jezusovem vstajenju. Materino telo je bilo namreč obvarovano
propadljivosti, prav tako kakor Sinovo.
Danes nas Cerkev vabi k zrenju te skrivnosti. Ta nam razodeva, da hoče
Bog rešiti celotnega človeka, dušo in telo. Jezus je vstal s telesom, ki ga je
prejel od Marije in se je dvignil k Očetu s svojo spremenjeno človeškostjo.
S telesom kot našim, a spremenjenim. Vnebovzetje Marije, človeške
stvaritve, nam daje potrditev glede naše zveličavne usode.
Čudovita resničnost Marijinega vnebovzetja razodeva in potrjuje enost
človeške osebe in nas spominja, da smo poklicani »služiti in slaviti Boga z
vsem svojim bitjem, dušo in telesom«. Če bi služili Bogu samo s telesom, bi
to bilo dejanje sužnjev, če bi mu služili samo z dušo, bi bilo v nasprotju z
našo človeško naravo. Sv. Irenej je zapisal, da je »Božja slava živi človek,
in človekovo življenje je gledati Boga«. Če bomo tako živeli, bomo na dan
vstajenja podobni nebeški Matere. Takrat nam bo dano v polnosti uresničiti
spodbudo apostola Pavla: »Poveličujte Boga v svojem telesu! (1Kor 6,20),
in ga bomo večno poveličevali v nebesih.

