29. nedelja med letom
Družinska nedelja
17. 10. 2021

Ponedeljek 18. 10. 2021
Luka, evangelist
Torek 19. 10. 2021
Pavel od Križa, duhovnik
Sreda 20. 10. 2021
Irena, mučenka
Četrtek 21. 10. 2021
Uršula, mučenka
Petek 22. 10. 2021
Janez Pavel II., papež
Sobota 23. 10. 2021
Severin, škof
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24. 10. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Metoda, Marijo in sorodnike Pučnik

Ob 18.00 za + Marijo in Maksa Gosnika (obl.)
Ob 18.00 za + Lizo Kvas
Ob 7.00 za + Jožefo Skrbinšek in sorodnike
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Leopolda Juga

1. Danes odhajam v zdravilišče, zato bo imel v prihodnjih 2-tednih
svete maše nadškof Marjan Turnšek. V primeru smrti ali kaj drugega me v popoldanskih urah pokličite na telefon 051/324-345
ali se oglasite v župnišču pri gospodinji. Hvala za razumevanje.
2. Končno smo popravili oz. prenovili zalogovnike za sekance, moramo pa še poravnati stroške (polovico smo že plačali, polovico od 16.856
pa še čaka). Iskrena hvala vsem, ki ste že darovali, pa tudi vsem, ki ste v
preteklem mesecu prinesli svoj dar: družini Samec, družini Natalije Koprivnik, družini Viktorja Vivoda, Alojzu Pučniku, družini Antona Polegeka (Gričnik), družini Slavka Ugerška, Branki in Janezu Pučniku, Kristini Strnad, družini Gril in neimenovanim. Iskrena hvala. Še posebej pa bi se rad zahvalil
družini Hojnik za gradbena dela, tako v zalogovniku sekancev, prebijanju
oziroma rezanju sten, kot tudi novih stopnic. Iskren boglonaj.
3. Iskrena hvala Janku Juhartu, Slavku Ugeršku, Slavku Juhartu, Simonu Korošcu, Martinu Juhartu in Petru Tonkoviču za
raznovrstna dela in pomoč v preteklem tednu;
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in
dobroto.
4. V novembru bomo obnavljali zvonik pri Sv.
Joštu. Vsak je povabljen, da po svojih zmožnostih daruje za obnovo zvonika in s tem pokaže soodgovornost za naše
sakralne prostore. Hvala za razumevanje!

»Svetost ni nekaj izrednega, ni samo za redke izbrance. Svetost je za vsakogar od nas preprosta dolžnost: sprejeti Boga
z nasmehom vedno in povsod.«
Sveta Mati Terezija
Papež Frančišek o pomenu dela: »Delo izraža in goji človekovo
dostojanstvo, mu omogoča, da razvija sposobnosti, ki mu jih je dal Bog,
pomaga mu tkati odnose medsebojne izmenjave in pomoči, omogoča mu,
da se čuti Božjega sodelavca pri skrbi za ta svet in njegov razvoj, pomaga
mu, da se čuti koristnega za družbo in solidarnega s svojimi bližnjimi. Zato
je delo, kljub naporu in težavam, pot zorenja in osebne izpolnitve, ki daje
krila najboljšim sanjam,« je zatrdil papež v video sporočilu.

24

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDNO BOGOSLUŽJE – PESEM SLEDNICA IN ALELUJA 16
V besedno bogoslužje spadajo tudi sekvence ali pesmi slednice,
ki niso svetopisemskega izvora. Gre za pesem v besednemu bogoslužju,
ki razlaga vsebino praznika: na velikonočno nedeljo naj bi peli ali brali
pesem, ki se začne Žrtvi velikonočni naj hvalnice pojo kristjani. Jagnje je
rešilo ovce…; na binkošti: Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij…; na praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi Hvali
Sion Rešenika, nam pastirja in vodnika s himnami in pesmimi…; ter na
god Žalostne Božje Matere Žalostna je Mati stala, ki velja pri nas za
ljudsko pesem. Po liturgični prenovi II. vatikanskega cerkvenega zbora sta
obvezni samo še na velikonočno nedeljo in binkošti. Pojejo ali berejo se
pred alelujo in ne po njej, saj je aleluja z vrstico v neposredni povezanosti
z evangelijem in kot takšna spremlja sprevod k evangeliju.
Aleluja je pesem, ki spremlja procesijo strežnikov in diakona z evangeljsko knjigo. V duhovnem smislu gre za pozdrav Kristusu, ki prihaja, da
nam spregovori v evangeliju. Navodila pravijo takole: »Ta vzklik je samostojen obred ali dejanje, s katerim zbor vernikov sprejme in pozdravi Gospoda,
ki mu bo govoril v evangeliju, ter s petjem izpove svojo vero. Med petjem vsi
stojijo; začenja pevski zbor ali pevec, če je primerno, ga ponavljamo, vrstico
pa poje pevski zbor ali pevec.«
Aleluja pomeni »Slavite Gospoda«. Ta vzklik veselja izhaja iz
bogoslužja sinagoge in templja, ne da bi bil kdaj preveden v drug jezik.
Gre za vzklik, v katerem se duša sprosti v doživetju Kristusa, ki
prihaja, da nam spregovori s svojo besedo. Zato lahko aleluja ali vrstica
pred evangelijem (postni čas) odpade, če ni petja. To nujnost petja aleluje
omenjajo tudi Predhodna navodila v lekcionar, kjer je rečeno: »Alelujo in
vrstico pred evangelijem je treba peti. Peti mora vse zbrano ljudstvo, ne
pa samo pevec, ki petje začenja, ali zbor« (23).

Bralci Božje besede:
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
17.10.2021
30. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24.10.2021
31. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
31.10.2021

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

10.00
1. berilo: Timi Kos
2. berilo: Pija Pučnik
10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Lucija Pučnik
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik

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

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.

Papež Frančišek: Pandemija nam je dala priložnost, da spremenimo smer
in vlagamo v svetovni prehranski sistem, ki se bo lahko preudarno in
odgovorno spoprijel s prihodnjimi krizami. V tem smislu je temeljnega
pomena dragocen prispevek malih proizvajalcev. Olajšati jim je treba
dostop do inovacij v kmetijsko-živilskem sektorju, kar lahko okrepi
odpornost na podnebne
spremembe,
poveča
proizvodnjo hrane in
podpre zaposlene v
prehranski
vrednostni
verigi. Boj proti lakoti
zahteva, da se preseže
hladna logika trga, ki se
pohlepno osredotoča le
na ekonomsko korist in
proizvodnjo hrane, ki je
še eno blago med mnogimi drugimi, ter se okrepi logika solidarnosti.
Papež Frančišek je 13. oktora priznal čudež na priprošnjo
božjega služabnika Janeza Pavla I. Papež Janez Pavel I. se je
rodil 17. oktobra 1912 v kraju Forno di Canale v Italiji,

umrl pa je 28. septembra 1978 v vatikanski apostolski
palači.

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
29. nedelja med letom
DRUŽINSKA NEDELJA
»Kdor hoče postati velik med vami, naj
bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi
med vami, naj bo vsem služabnik.«
17. 10. – 24. 10. 2021

Papež Frančišek pravi, da je: „danes potrebno bolj kot kdaj koli prej, hoditi

po poti skrbi, to je premagati ravnodušnost in se okleniti skrbi za bližnjega.
Letos se je v nedeljo, 10. oktobra, že šestdesetič po vrsti, podala
na 24 km dolgo pot za mir, od Peruggie do Assisija, množica vernikov,
prostovoljcev, članov združenj in gibanj. Da je skrb za druge in okolje danes
postalo splošno razširjena vrednota, je po papeževih besedah »pozitivno
znamenje časov«, ki ga je »pandemična kriza pomagala izpostaviti«. S
preprosto in bistveno gesto hoje, so pohodniki potrdili, da je kultura skrbi
pot, ki vodi k miru.
»Skrb je namreč nasprotje brezbrižnosti, odmetavanja, zlorabe
dostojanstva drugega, torej nasprotje tiste antikulture, ki je temelj nasilja in
vojn,« je poudaril. Žal še danes, po dveh velikih svetovnih vojnah in mnogih
regionalnih vojnah, ki so uničile narode in države, »države še vedno
porabljajo ogromne vsote denarja za oboroževanje«, kar je škandalozno,
»medtem ko na mednarodnih konferencah razglašajo mir, pri tem pa
odvračajo pogled od milijonov bratov in sester, ki jim primanjkuje nujnih
potrebščin za
življenje ali pa
živijo človeka
nevredno
življenje«.
»Zato je bolj kot
kdaj koli prej
potrebno hoditi
po poti skrbi: ne
enkrat na leto,
ampak
vsak
dan,
v
konkretnem
vsakdanjem življenju, s pomočjo Boga, ki je Oče vseh in skrbi za vse, da bi
se naučili živeti skupaj kot bratje in sestre,« je še zapisal papež Frančišek.

