28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10. 10. 2021

Ponedeljek 11.10. 2021
Janez XXIII., papež
Torek 12. 10. 2021
Maksimilijan Celjski
Sreda 13. 10. 2021
Koloman, mučenec
Četrtek 14. 10. 2021
Kalist I., papež
Petek 15. 10. 2021
Terezija Velika (Avilska)
Sobota 16. 10. 2021
Marjeta Marija Alakok

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + iz družine Šprager
Ob 7.00 za zdravje

Ob 18.00 za + Terezijo Zorko
Ob 18.00 za + Matildo in Maksa Hojnika (N151)
Ob 18.00 za + Jožico in Antona Leskovarja (N58)
Ob 18.00 za + Antonijo Lah (8. dan)
Ob 18.00 za + Milana Smogavca
Ob 7.00 za + Franca Brumeca (st.)

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Metoda, Marijo in sorodnike Pučnik
1. Sveta Monika je ob koncu svojega življenja svojima
sinovoma dejala: »Pokopljita moje truplo kjer koli:
zavoljo njega si ne delajta nemira in skrbi! Prosim
vaju samo tega, da se me spominjata ob oltarju
Gospodovem, kjer koli že bosta!” (Izpovedi
9,11,27) Tudi mi se moramo spominjati naših rajnih pri
oltarju. Tako se bomo v sredo spominjali velike dobrotnice prihovške fare, nekdanje dolgoletne gospodinje + Terezije Zorko. Na ta dan bodo z nami vaš nekdanji dolgoletni župnik Franc Brglez, sedanji novi generalni vikar škofije Novo mesto g. Peter Kokotec in
nekdanji celjski opat Marjan Jezernik. Lepo vabljeni k sveti maši, da se
skupno zahvalimo za veliko dobroto, ki jo je + Terezija izkazovala ne-le župnikom, za katere je skrbela, ampak tudi za vse farane, ki ste jo prosili v raznovrstnih stvareh.
2. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za ureditev
grobov, Simonu Korošcu za košnjo trave; hvala za
čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo
in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
3. V novembru bomo obnavljali streho zvonika pri Sv.
Joštu. Vsak je povabljen, da po svojih zmožnostih daruje in s tem potrdi, da je »živi ud« naše župnije.
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
17. 10. 2021

V evangeliju današnje nedelje (Mr 10, 17-30) je osnovna tematika
bogastvo. Jezus uči, da je za bogatega težko vstopiti v Božje kraljestvo, ni
pa nemogoče, saj lahko Bog osvoji srce osebe, ki ima veliko dobrin in jo
potisne k solidarnosti in k delitvi s tistimi, ki jih
potrebujejo, z revnimi in tako vstopiti v logiko
darovanja.
Jezus da svojim učencem in danes tudi nam, svoj
poduk: 'Kako težko bodo tisti, ki imajo bogastvo,
prišli v Božje kraljestvo!' Učenci so se ob teh
besedah čudili, še bolj pa potem, ko je Jezus
dodal: 'Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje
kraljestvo.' Ko jih je videl, da so strmeli, je rekel: 'Pri ljudeh je to nemogoče,
ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče'.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE – SPEV Z ODPEVOM 15
Nekateri menijo, da smemo »stalne mašne speve pri maši
nadomestiti s slovenskimi ljudskimi pesmimi«. Tako prepričanje je v
nasprotju s predpisi Cerkve, ki pravi, da »ni dovoljeno, da bi berila in psalm
z odpevom, ki vsebujejo Božjo besedo, nadomestili z drugimi
nesvetopisemskimi besedili.« Prav tako velja tudi za druge stalne mašne
speve, kot so: Gospod, usmili se, Slava, Veroizpoved, Svet, Jagnje Božje.
Te speve lahko zamenjamo le pri mašah z otroki, sicer pa liturgičnega
besedila ne smemo nikoli spremeniti ali nadomestiti.
Psalm spodbuja k premišljevanju Božje besede in je po navadi v
neposredni vsebinski povezanosti z berili, pospešuje petje vsega občestva
in je po navadi dovolj kratek, da si ga je mogoče zapomniti. Je pa mogoče,
da ga v primeru, ko ga pojemo, smemo zamenjati s katerim drugim psalmom ali da zamenjamo samo odpev s tistim, ki ga bolje zna peti ljudstvo,
lahko pa psalm zamenjamo celo s pesmijo, vendar le s svetopisemskim
besedilom, to je z Božjo besedo. Če pa psalma ne pojemo, ga ne smemo
zamenjati z drugim psalmom, ampak ga moramo brati tistega, ki ga je Cerkev določila za določen dan.
Liturgično navodilo spregovori tudi o prostoru, kjer naj psalmist pôje
ali moli psalm. Za najprimernejši prostor predlaga ambon, je pa dovoljeno,
da psalmist pôje ali moli psalm tudi na drugem primernem kraju, kar lahko
v Sloveniji razumemo tudi kor, le da se psalmista dobro sliši ali da je
poskrbljeno za ustrezno ozvočenje, da bo iz petja ali molitve psalma
mogoče razumeti vsebino in bo tako omogočeno zunanje in notranje
sodelovanje. Vsekakor pa ne smemo zanemariti, da je prvenstveno mesto
psalmista pri ambonu. Zato ni nič narobe, da pride organist ali kateri pevec
s kora k ambonu in zapoje psalm, nato pa se vrne na kor.

Bralci Božje besede:
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10.10.2021
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
17.10.2021
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24.10.2021

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Timi Kos
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Lucija Pučnik

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
28. nedelja med letom
DEKLIŠKA NEDELJA
»Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim,
in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi
in hôdi za menoj!«
10. 10. – 17. 10. 2021

petek, 10. 09. 2021
petek, 17. 09. 2021
petek, 24. 09. 2021
petek, 01. 10. 2021
petek, 08. 10. 2021
petek, 15. 10. 2021
petek, 22. 10. 2021

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

petek, 29. 10. 2021
petek, 05. 11. 2021
petek, 12. 11. 2021
petek, 19. 11. 2021
petek, 26. 11. 2021
petek, 03. 12. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Kakšna žena naj bom, da bo mojemu možu z mano lepše, kot bi mu
bilo v kakšni drugi družbi? Kako mu je živeti z mano?
Zanimivo, koliko lažje je razmišljati, kaj bi si jaz želela od njega, kot pa to,
kaj mu lahko dam, da mu polepšam dan. Pa vendar je on najpomembnejši
človek v mojem življenju.
Ali mu sitnarim, ga kritiziram in poskušam spremeniti? To namreč lahko
vodi k temu, da se mož umakne. Če je žena vedno nezadovoljna, lahko
mož nad odnosom z njo obupa in se neha truditi. Za šankom bo bolj
upoštevan, kot pa doma. Vsaj vtis ima tak. Precej lažje je pametovati med
somišljeniki, kot pa doma sesti z ženo za mizo in se temeljito pogovoriti.
Zato je prav, da se vsak dan vprašam: kako lahko danes svojemu možu
/ženi polepšam dan? Ker bo nekoč prišel dan, ko to ne bo več možno.
Saša Štern
SVETA MATI TEREZIJA: »Ljubiti in skrbeti za uboge in zapostavljene
je zame vir veselja in zadovoljstva.«
»Ubogi ne potrebujejo našega pomilovanja, ampak
ljubezen in usmiljenje.«
»Največji problem modernega sveta je osamljenost
in zavrženost. Osamljenost je pravzaprav neke
vrste lakota, lakota po toplini in ljubljenosti. Vendar
pa je to lakoto veliko teže prenašati kot lakoto po koščku kruha.«
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

VATIKAN: Papež Frančišek je včeraj odprl škofovsko sinodo, katere osrednja tema se glasi: »Za sinodalno Cerkev: Občestvo, sodelovanje in poslanstvo.« Beseda 'sinoda' pomeni hoditi skupaj – laiki, pastirji, rimski škof.
Sinodalnost je oblika, ki udejanja soudeležbo celotnega Božjega ljudstva pri
poslanstvu.« Gre za to, da se celoto krščenih ponovno razume kot dejavni
subjekt življenja Cerkve. Ne tako, da bi zanikala vlogo pastirjev ali papeža,
ampak s tem, da jih je postavila kot počelo enosti krščenih: škof v svoji Cerkvi, papež v vesoljni Cerkvi. Cerkev je občestvo in tako konstitutivno sinodalna, poklicani smo reči "mi".
»Sinodalna Cerkev je Cerkev poslušanja, v zavedanju, da je poslušati več
kot slišati.« To je vzajemno poslušanje, v katerem se vsak lahko nekaj nauči.
Sinodalna pot se začne s poslušanjem ljudstva, nadaljuje pa s poslušanjem
pastirjev. Po sinodalnih očetih škofje delujejo kot avtentični varuhi, razlagalci in priče vere vse Cerkve, ki jo morajo znati pozorno razlikovati od
tokov javnega mnenja, ki je pogosto spremenljivo. Sinodalna pot navsezadnje doseže najvišjo točko v poslušanju rimskega škofa, ki je poklican izrekati se kot »pastir in učitelj vseh kristjanov«, pórok pokorščine in skladnosti Cerkve z Božjo voljo, Kristusovim evangelijem in izročilom Cerkve.
Dejstvo, da sinoda vedno deluje cum Petro et sub Petro, ni omejitev svobode, ampak zagotovilo edinosti.
Papež je izpostavil, da je vsak krščeni »aktivni subjekt evangelizacije« in
delovanja Cerkve. Zato bo prva raven sinode v poslušanju in sodelovanju
krajevnih občestev. Namen sinode je, da sprožimo procese poslušanja,
dialoga in skupnega razločevanja, v katerih lahko vsakdo sodeluje in
da svoj prispevek za dobro vseh. Namreč, »Bog je hotel ljudi posvečevati
in zveličati ne posamič in ne brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih
je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo«
(C 9). Zato so vsi krščeni deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, ker so z izvajanjem »raznolikega in urejenega bogastva svojih
karizem, svojih poklicev in svojih služb« dejavni subjekti evangelizacije, tako
kot posamezniki kakor tudi kot del celotnega Božjega ljudstva.

