1. adventna nedelja
Nedelja KARITAS
28. 11. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (obl.
Žužman)

Ponedeljek 29. 11. 2021
Filomen, mučenec
Torek 30. 11. 2021
Andrej, apostol
Sreda 01. 12. 2021
Edmund Campion, muč.
Četrtek 02. 12. 2021
Bibijana (Vivijana), muč.
Petek 03. 12. 2021
Frančišek Ksaver, apostol
Sobota 04. 12. 2021
Barbara, mučenka

Ob 17.00 za + Janeza Pučnika (286)

2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
05. 12. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Janeza Ozimiča (obl.)

Ob 17.00 za + Barbaro Jamnik (8. dan)
Ob 17.00 za + Alojza Kočnika (obl.)
Ob 17.00 za + Angelo Mihelag (obl.)
Ob 7.00 za + Barbaro Kočnik

1. Z današnjim dnem, to je s prvo adventno nedeljo, vstopamo v novo cerkveno ali liturgično leto. Vijolična barva, ki je barva adventnega časa, pomeni pot v globino, v kateri se človek sprašuje po smislu svojega življenja.
Zato je prav, da tudi mi v tem novem adventu poglobimo našo vero, upanje
in ljubezen, ob tem pa tudi našo pripadnost Kristusu in Cerkvi. Zastavimo
si vprašanje: Kaj Kristus pričakuje od nas? In kaj sploh lahko pričakuje od
nas? Ker je prva adventna nedelja, nedelja
Karitas, se danes moramo vprašati tudi: kaj
je tisto, ki lahko danes in vsak dan darujem
sebi, bližnjemu in Bogu? Ker je današnja nabirka namenjena za Karitas, se vam iskreno
zahvaljujem za vaše darove.
2. V preteklem tednu smo končali z deli na zvoniku cerkve sv. Jošta. Namestili smo tudi pozlačeno »jabolko« in pocinkan križ. V »jabolko« smo vstavili listine, v katerih je opisana župnija, potek dela in radodarnost faranov. Hvala podjetju MONTE Janeza Ajda
in Janku Juhartu, ki je nekatere dele zvonika
na novo prepleskal. V prihodnjem tednu pa
bodo še odstranili cevni oder. Sedaj pa pride
na vrsto plačilo. Ker bomo morali v prihodnjih letih prekriti še streho cerkve,
smo kamen, ki je ostal, prepeljali na Prihovo in ga bomo odkupili. Iskrena

hvala Marjanu Mlakarju in Alojzu Lubeju za prevoz kamna. Hvala vsem, ki
ste darovali za obnovo, obenem pa se priporočamo tudi v naprej, še posebej tistim, ki niste uspeli primakniti svojega deleža. Ker smo letos istočasno
popravljali zalogovnik, ki je prav tako veliko stal, si moremo zares priznati,
da smo Prihovčani nadvse radodarni in odgovorni za skupno dobro in Bog
daj, da bi takšni tudi ostali. Vsem iskren boglonaj!
3. Ker smo v času pandemije, ne moremo organizirati tradicionalnega miklavževanja. Kljub temu pa nam je sv. Miklavž sporočil, da se bo na nekoliko
»krajši« način oglasil prihodnjo nedeljo ob koncu maše. Zato so še posebej
otroci vabljeni k deseti maši.
4. Hvala za finančno pomoč: Branku in Mariji Flis, Stanku in Pavlici Pučnik,
Dragici in Ivanu Rebernik ter družini Marjana Rajha. Boglonaj!
5. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (stane 3 €)
6. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
Škofijska gimnazija AMS in Dijaški dom AMS vabita 9. in 10. decembra
2021 na DAN ZA RADOVEDNE, kjer bo predstavljeno življenje in delo na
škofijski gimnaziji, in na program DAN in NOČ, kjer bo predstavljen dnevni
utrip v dijaškem domu. Za prijavo in dodatne informacije obiščite spletno
stran www.z-ams.si in FB stran Škofijske gimnazije in Dijaškega doma
AMS.
»Župnija je tako moja, kot je moja mati. Ni samo moja, je tudi mati mojih
bratov in sester. Ljubim jo in jo spoštujem; obožujem jo zaradi njene svetosti. Pa če tudi bi ne bila takšna, če bi morda živela celo slabo in nevredno
življenje, bi bila vseeno moja mati. Ne mogel in ne smel bi je pozabiti ali
prezirati. Moral bi ji pomagati tudi k temu, da se dvigne.«
Jože Vesenjak
Diakonija moških: Ko se bo število duhovnikov v Sloveniji še bolj drastično
zmanjšalo, bomo moški prevzeli marsikatero resno dolžnost, ki bo razbremenila redke duhovnike, ki bodo ostali in se bodo morali posvetiti izključno
temu, čemur se noben drug moški ne more.
Aleš Čerin
Bralci Božje besede:
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
28.11.2021

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Daša Pučnik
2. berilo: Lucija Pučnik

2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
05.12.2021
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
12.12.2021

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

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

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:

petek, 10. 12. 2021
petek, 17. 12. 2021
petek, 24. 12. 2021
petek, 31. 12. 2021

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:

petek, 28. 01. 2022
petek, 04. 02. 2022
petek, 11. 02. 2022
petek, 18. 02. 2022

Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 07. 01. 2022
petek, 14. 01. 2022
petek, 21. 01. 2022

Prepuž:
Vinarje:

petek, 25. 02. 2022
petek, 03. 12. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
DUHOVNI POMEN DAROVANJA
Človek se pri darovanju kruha in vina (1) predstavi Bogu s svojimi darovi
oziroma s sadom svojega dela. Z darovanjem kruha in vina kot tudi drugih
darov se nato (2) odpove materialnim stvarem v zavesti, da odslej pripadajo
Bogu, namenjene za evharistijo in potrebe Cerkve. Tako vernik z
darovanjem želi povedati: »Nisem več jaz lastnik teh dobrin, odslej pripadajo
Bogu in Cerkvi.« Z darovanjem se odtrgamo od dobrin in priznamo, da je
vse Božji dar. S to držo odpovedi materialnim stvarem se izročimo Bogu (3),
kajti naše darovanje ni le materialno, ampak tudi duhovno. Tako je naše
darovanje združeno z darovanjem kruha in vina v upanju, da se bo ta isti,
preobražen sveti Kruh, vrnil nam v duhovno hrano. Tako tukaj ne gre za
poganski smisel darovanja božanstvu, ampak za izmenjavo darov, kot
molimo: »Mi darujemo, kar si nam dal, ti pa nam podéli sam sebe« (Molitev
nad darovi 29. dec.; 20. NML).
Kruh in vino sta tudi simbola skupnosti. Kakor sta namreč kruh iz več
pšeničnih zrn in vino iz mnogih grozdnih jagod, tako smo v Cerkvi ena Božja
družina. Druži nas Kristus, ki se je imenoval »kruh življenja« in »vinska trta«.
»Na oltar prinašamo trpljenje in bolečnino sveta v prepričanju, da je
vse dragoceno v Božjih očeh. Obred nam omogoča ovrednotenje naše
udeležbe pri daritvi in kaže na polno vrednost človeškemu delu, ki je po
evharistični daritvi združeno s Kristusovo odrešilno daritvijo« (Papež
Benedikt XVI.).
Pričevanje iz zgodnjega krščanstva o nedelji:
Ne oddaljujte se od Cerkve z neudeležbo liturgičnih obhajanj, saj ste
Kristusovi udje… Na Gospodov dan vse opustite in z vso skrbnostjo
hitite v cerkve, kajti tam se opravlja vaša hvalnica Bogu.
(Didaskalija apostolov)
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
1. adventna nedelja

NEDELJA KARITAS
»Zato

čujte in vsak čas molíte,
da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo,
in stopiti pred Sina človekovega.«
28. 11. – 05. 12. 2021

Karitas 2021
Veliko ljudi danes živi osamljeno, brez družine in brez socialne mreže. Tudi
če imajo štiri stene, v resnici nimajo doma. Nihče jih nima rad, nikomur ni
mar zanje. Niso izključeni samo starejši, ampak tudi osebe v aktivni dobi in
otroci. V družbi digitalnih družabnih omrežij in navidezne popolnosti, ki veje
iz ekranov, mnogi še dodatno obupujejo v samoti, čeprav jih obkroža množična komunikacija. Mnogi niso primerni za trg dela in jih ta zavrže, ker so
prestari, ker nimajo dovolj sposobnosti ali zaupanja vase. Mnogi so zavrženi, ker imajo težave v duševnem zdravju, ali pa so v svoji globoki ranjenosti preprosto otrpnili, obstali v začaranem krogu. Nekatere pa odrinemo
preprosto zato, ker se bojimo njihove drugačnosti. Vedno je največji izziv
ohranjati človečnost, dobronamernost in sprejetost za vsakega človeka, ki
potrka na naša vrata. Tudi če ima težave z zasvojenostjo, če je jezen na
ves svet, na svojo družino ali službo, če je celo agresiven, če se je vdal v
usodo in žalost, če nima najboljših navad in vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu pripada ..., je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka s svojim
dostojanstvom, ki je narejen po Božji podobi. Če je prišel do nas, zagotovo
potrebuje pomoč, ne samo v hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi bil v
naših očeh vreden. Lahko prehodimo z njim del poti in mu pomagamo, da
se bo počutil sprejetega in da bo v sebi v okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in najlepše. Mogoče bo prek naših dobrih del celo odkril pot do Jezusa. Zato je prihodnost Karitas in župnije, da postaneta dom za vse izključene, ki ne sodijo nikamor, pa vendar so tukaj in vendar so ljudje s srcem,
ki bije. To je dom, ki ga lahko tudi v fizični obliki skoraj ob vsakem času
obiščeš, tam popiješ čaj, se pogreješ, celo kaj prebereš, predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki mu ni vseeno in ki se zanima prav zate. In ko
steče beseda, so to prvi koraki k spremembi na bolje. Naj se naše srce v
Tednu Karitas, uči sprejemati druge ljudi, jim prisluhniti, jih skuša razumeti,
se v njih vživeti in jim pomagati.
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

