32. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
ZAHVALNA NEDELJA
07. 11. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Marijo in Jožefa Kotnika ter Antona Rubina

Ponedeljek 08. 11. 2021
Janez Duns Skot, teolog
Torek 09. 11. 2021
Posvet. lateranske bazilike
Sreda 10. 11. 2021
Leon Veliki, papež
Četrtek 11. 11. 2021
Martin iz Toursa, škof
Petek 12. 11. 2021
Emilijan (Milan), duhovnik
Sobota 13. 11. 2021
Stanislav Kostka, redovnik

Ob 7.00 za +Jožefa Strnada (obl.) in starše Štabej-Strnad

33. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14. 11. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Petra Korošca (obl.) in rodbino

Ob 17.00 za + Ano Pliberšek (obl.) iz Prepuža
Ob 17.00 za + Antona (obl.), Frančiško in Zvonka
Sitarja
Ob 17.00 za + Milana Mernika
Ob 7.00 za + Stanka Mlakarja (obl.)

1. Danes je zahvalna nedelja, zato mi dovolite, da se vam zahvalim za vse, kar
storite za našo župnijo. Hvala županu Matjažu Orterju in Občini Oplotnica ter
županu dr. Ivanu Žagarju ter Občini Slovenska Bistrica za vso pomoč pri obnovah sakralnih prostorov. Hvala katehistinjam Urški Flis, Daši Pučnik, s. Hermini Nemšak in katehetu Samu Pučniku, liturgičnim sodelavcem: mežnarju
(Simonu), izrednim delivcem obhajila (Alojzu, Tini, Stanetu in Samu), bralcem
in bralkam Božje besede, ministrantom in ministrantkam, organistu (Petru) in
organistki (Klavdiji), pevcem otroškega, dekliškega (Jubilus), moškega in
mešanega pevskega zbora, voditeljici mladinske skupine Daši Pučnik, mladincem in mladinkam, molivkam in molivcu pred
mašo, krasilkama (Poloni in Marjani), vsem, ki prihajate z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo čistit
cerkev in okolico cerkve ter župnišča, članom ŽPS
in ključarjem, gospodinji (Mirjani), kletarju (Alojzu in
Daniju), Martinu in Luciji za pomoč pri pripravi župnijskega lista, mnogim, ki nam veliko pomagate pri
obnovah stavb, vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo skrb za župnišče ter župnijsko in podružnično cerkev (Slavku Ugeršku, Mariji). Iskren
boglonaj!
2. Pričeli smo z deli na zvoniku podružnične cerkve
sv. Jošta. Kot vidite na fotografiji, je zgornji del

zvonika v zelo slabem stanju. Iskrena hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo, vsem ostalim pa se iskreno priporočam. Hvala družini Petra Pučnika, družini Tonkovič, Miri Jančič, družini Franca
Kropfa, družini Muc, Ivanu Vivodu, Elizabeti Marot, Damijanu Tomažiču, družini
Martina Tomažiča, družini Podergajs in
družini Rebernik. Iskren boglonaj!.
3. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar
(stane 3 €)
Papež Frančišek vnovič poudarja:
Zahvaljujoč Bogu in po zaslugi dela mnogih ljudi imamo danes cepiva, da se
zaščitimo pred covid-19. Dajejo nam upanje, da se bo pandemija končala,
vendar le če bodo na voljo za vse in če bomo sodelovali drug z drugim.
Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje
ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je dejanje
ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijateljev,
ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična, obstaja
družbena in politična ljubezen, je univerzalna, prekipeva od majhnih dejanj
osebne ljubezni, ki so sposobna
spremeniti in izboljšati družbo.
Cepljenje je preprost, toda globok
način
spodbujanja
skupnega
dobrega in skrbi drug za drugega,
zlasti za najbolj ranljive. Boga
prosim, da bi lahko vsak prispeval
svoje zrnce peska, svoje majhno
dejanje ljubezni. Ne glede na to, kako
majhna je, je ljubezen vedno velika.
Prispevajmo s temi majhnimi dejanji za boljšo prihodnost. Naj vas Bog
blagoslovi in hvala!
Bralci Božje besede:
32. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA
Nedelja mož in fantov
07.11.2021
33. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.11.2021
34. nedelja med letom
KRISTUS KRALJ
Družinska nedelja
21.11.2021

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

10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Urška Flis

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

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Timi kos
2. berilo: Pija Pučnik

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:

petek, 10. 09. 2021
petek, 17. 09. 2021
petek, 24. 09. 2021
petek, 01. 10. 2021

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:

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

Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 08. 10. 2021
petek, 15. 10. 2021
petek, 22. 10. 2021

Prepuž:
Vinarje:

petek, 26. 11. 2021
petek, 03. 12. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Kaj je razlog, da ne zdržimo drug z drugim?
V Sloveniji je bilo v letu 2018 po podatkih Statističnega urada RS kar
2.347 razvez, od tega 44 zakonov ni trajalo niti eno leto, kar 399 parov pa se je
ločilo še pred četrto obletnico zakonske zveze. Kje so časi, ko so pari slavili zlate,
diamantne poroke? Kje so iskreni in pristni odnosi?
Težava današnje generacije je, da živi v instant svetu, v katerem so vse
odločitve nagle, nepremišljene. Žal
temu posledično sledijo tudi nagle
rešitve težav. Komunikacija postaja
vse slabša, komuniciramo z instant
sporočili, prek telefonov, družbenih
omrežij. Skrivamo se za maskami
profilnih fotografij in se nasmihamo
svetu.
Se še znamo pogovarjati,
ne da bi v hipu vzkipeli, ker oseba, ki nam sedi nasproti ni istega mnenja, kot smo
mi? Še znamo poiskati kompromis? Kaj 'dol požreti'? Ali vidimo zgolj sebe, svojo
čustveno izpopolnjenost in osebno srečo?
Kje se 'jaz' konča in začne 'ti'? Ali še znamo pomisliti na čustva drugega,
mu povedati o čem sanjamo, česa si želimo in česa ne maramo?
Vse bolj se zdi, da vsi hrepenimo po dotiku, stiku, sočloveku in ljubezni.
Pa obenem vsi bolj postajamo odtujeni, hladni in nedotakljivi, nedostopni za
negativna čustva. Da se o njih pogovorimo in se pomirimo?
Ali smo navajeni vsako negativno čustvo poriniti globoko v brezno svoje
duše in nadaljevati s hitrim tempom življenja, da le ne bi česa zamudili, da se le
ne bi ustavili v trenutku in si dovolili čutiti.
Pomembno je, koga imamo ob sebi. Pomembno je, da so naši odnosi
pristni. Iskreni. Da lahko drug drugemu zaupamo. Drug v drugemu najdemo mir.
Pomembno je tudi pokazati lastne rane. Dovoliti, da jih kdaj kdo od bližnjih povije.
Pomembno se je zjokati. Saj potem cenimo veselje in smeh. Kdaj ste se nazadnje
iz srca nasmejali?
Sanela Bečirović, Težava današnje generacije je, da živi v instant svetu. V:
https://vizita.si/dusevnost/instant-odnosi-danasnje-generacije.html
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
32. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA
»Uboga vdova je vrgla več kot vsi,
ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta
pa je dala od svojega uboštva…«
07. 11. – 14. 11. 2021

Papež Frančišek: Ne bojmo se krize. Bojmo se konflikta
Danes so potrebni zakonci, ki znajo pričevati o tem, da kriza ni prekletstvo,
ampak je del poti in predstavlja priložnost za kakovostni preskok v odnosu.
»Kriza nam pomaga rasti in čemur se moramo posvetiti je, da ne bi padli v
konflikt. Kajti kadar oseba podleže konfliktu, se srce zapre in ni rešitve za
konflikt ali pa je ta zelo težka. Krize oseb povzročajo rane, globoke rane v
srcu in telesu.
Danes so zelo potrebne osebe, zakonci, ki znajo pričevati o tem, da kriza
ni prekletstvo, ampak je del poti in predstavlja priložnost – bolečo
priložnost, pa vendar priložnost. Tudi duhovniki in škofje se morajo podati na
to pot in v krizi videti priložnost, sicer bodo ostali »zaprti vase in brez
resničnega dialoga z ostalimi osebami« – »v resničnem dialogu je vedno
nekaj krize«. Kristus ohrani rane, da bi bil sočuten do vseh nas.
Spremljanje »zadeva predvsem pastirje, saj je del njihove službe, a v prvi
osebi vključuje tudi zakonce kot protagoniste skupnosti, ki spremlja«. »Vaša
izkušnja o tem prav posebej pričuje. Gre za izkušnjo, ki se je rodila "od
spodaj", kot se pogosto zgodi, ko Sveti Duh v Cerkvi ustvari nove stvarnosti,
ki odgovarjajo na nove potrebe. Pred stvarnostjo mnogih parov v težavah ali
že ločenih, je prvi odgovor predvsem spremljati.«
Spremljati pomeni "izgubljati čas" in ostati blizu v krizi. Tukaj nam
pomaga svetopisemski prizor, ko vstali Jezus spremlja učenca v Emavs.
Jezus se ne prikaže od zgoraj, z neba, da bi jima gromko povedal: »Vidva,
kam gresta? Vrnita se nazaj!« Prisluhne njuni krizi. Povabi ju, naj o tem
pripovedujeta in se izrazita. In potem ju preseneti, ko jima razkrije drugačen
pogled, ki je že obstajal, že je bil napisan, a ga nista razumela: nista
razumela, da je Kristus moral trpeti in umreti na križu, da je kriza del
zgodovine odrešenja ... In potem se ta človek, ta popotnik ustavi, da bi jedel
z njima, ostal z njima: zapravljal čas z njima. Spremljati pomeni "izgubljati
čas", da bi ostali blizu v kriznih situacijah. Za to je pogosto potrebnega veliko
časa, potrpežljivosti, razpoložljivosti ... Vse to je spremljanje.

