34. nedelja med letom
Družinska nedelja
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Maksa Gosnika (obl.) in Marijo

21. 11. 2021

Ponedeljek 22. 11. 2021
Cecilija (Cilka)
Torek 23. 11. 2021
Klemen I., papež
Sreda 24. 11. 2021
Andrej Dung-Lac in drugi
vietnamski mučenci
Četrtek 25. 11. 2021
Katarina Aleksandrijska
Petek 26. 11. 2021
Leonard Portomavriški
Sobota 27. 11. 2021
Modest in Virgil
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
28. 11. 2021

Ob 7.00 za +Jožefo Zajko (232)

Ob 17.00 za + Vido in Albina Brgleza ter sorodnike
Ob 15.00 pogrebna za + Amalijo Pliberšek
Ob 17.00 za + Janeza Ozimiča in sorodnike
Ob 17.00 za + starše Furman (obl.), Jožija Korošca
in Marijo Ofič
Ob 7.00 za + Antona in Jožico Leskovar
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (obl.
Žužman)

1. Včeraj so mladinci naredili adventne venčke. Prav je, da si jih vzamete s
seboj. Priporočen dar za venček je 10 €. O čem nam govorijo?
➢ neprekinjeni krog nima ne začetka in ne konca, je brezmejen; takšna
je tudi Božja ljubezen, brezmejna in večna;
➢ zimzelene vejice - znamenje upanja, nepremagljivega
življenja: Bog nas ne pusti samih, je Emanuel (Bog z
nami). Četudi narava spi, imamo v srcu živo vero, da nas
ima Bog rad. Kakor je zelenje živo kljub zimi, tako je naša
vera živa kljub »zimi« nedejavne vere;
➢ vijolična in roza barva sveč in trakov – vijolična barva
sveč ponazarja »pot v globino naše biti, k razmišljanju o smislu življenja,
pa tudi vabilo k spokornosti in resnosti priprave na Jezusov prihod;
➢ ena sveča je roza (ali lila) barve: roza barva je nekje na polovici med
belo, ki pomeni veselje in vijolično, ki pomeni spokornost; nekje na sredini med veseljem, razigranostjo, vriskanjem (bela barva) in spokornostjo (vijolična barva) pa je veselje, ki ni vriskanje, ampak le oddih od spokornosti in odpovedi;
➢ štiri sveče pomenijo v teološkem smislu štiri glavne mejnike Božjega
delovanja: stvarjenje, učlovečenje (=Jezusov prihod), odrešenje (Kristusova velikonočna skrivnost trpljenja-smrti-vstajenja), dovršenje (Kristusov drugi prihod v slavi).

➢ štiri sveče pa označujejo tudi štiri adventne nedelje. Vsako nedeljo prižgemo eno svečo več in tako je vsako nedeljo oz. potem teden, več luči,
dokler ne »zasveti« luč Jezusovega prihoda na ta
svet. (Jezus pravi: Jaz sem luč sveta!)
2. Danes je praznik Kristusa kralja vesoljstva, hkrati pa
tudi praznik sv. Cecilije. Četudi ne moremo imeti zaradi hitrega širjenja covida ustaljenega vsakoletnega
cecilijevanja, naj velja vsaj iskrena hvala vsem pevkam, pevcem, in vsem vam, ki pri bogoslužju sodelujete pri ljudskem petju. Še posebej pa zahvala
organistki Klavdiji Ozimič in organistu Petru Tonkoviču. Naj bo vaše sodelovanje pri bogoslužju še naprej vam in nam v poglobitev vere in pristnega krščanskega duha. Cecilijevanje in martinovanje pa bomo že na nek način
nadoknadili, ko bo ta corona mimo.
3. Jutri ali pojutrišnjem bomo končali z deli na zvoniku cerkve sv. Jošta.
Manjka samo še »jabolko« in križ. Iskrena hvala vsem, ki ste darovali za
obnovo, hvala skrbniku cerkve g. Slavku Ugeršku, družini Koprivnik, Mileni
Breznik, Jožici Klančnik, Tonetu Polegeku ('županu') in vsem, ki ste nam
na različne načine pomagali pri obnovi.
4. Še posebej hvala za finančno pomoč: družini Kobale, družini Jožeta Leskovarja (Kavc), družini Alfonza Zajka, Albinu in Lenki Pučnik, družini Slavka
Juharta, družini Mlakar (Gregorčevi), družini Brence, družini Rorič, Mariji
Juhart, Vidi Majšler in neimenovanim. Iskren boglonaj! Tistim pa, ki še niste
darovali pa se iskreno priporočamo, seveda vsak po svojih zmožnostih.
Hvala za razumevanje!
5. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (stane 3 €)
6. V preteklem tednu smo nadaljevali s sečno v gozdu. Iskren boglonaj Slavku
Pučniku, Antonu Polegeku (Gričnik), Leonu Harihu, Miranu Lubeju in Tomu
Novaku ter Bojanu Kropfu za prevoz hlodovine.
7. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
Bralci Božje besede:
34. nedelja med letom
KRISTUS KRALJ
Družinska nedelja
21.11.2021
1. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
28.11.2021
2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
05.12.2021

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

10.00
1. berilo: Timi Kos
2. berilo: Pija Pučnik

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

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.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
PRIPRAVLJANJE DAROV
Sveti Justin poroča, da prinesejo kruh, vino in vodo ter tudi dar za
uboge, sv. Avguštin pa doda, da so verniki prinašali darove za daritev – kruh
in vino, ki jih je duhovnik daroval Bogu, potem ko je molil mistično molitev
(prex mystica). Ker pa so tako na Vzhodu kot v Afriki in Rimu razen kruha in
vina sprejemali tudi druge darove, ki jih je cerkvena skupnost nato razdelila
potrebnim, sta se izoblikovala dva dela darovanja:
(a) prinašanje in sprejemanje darov za potrebe Cerkve (za duhovnike,
diakone, reveže: cvetje, grozdje, ptiče in kruh, olje, kadilo, med, sadeže,
majhne živali itd.) Že sv. Pavel pravi, naj »tisti, ki skrbijo za bogoslužje, živijo
od svetišča, in da od oltarja dobijo delež tisti, ki delajo pri oltarju« (1 Kor
9,13).
(b) slovesno prinašanje kruha in vina ter vode za evharistijo. Medtem
so peli psalm z odpevom.
Sv. Pavel poroča, da naj posamezne skupnosti dajo na stran nekaj denarja za jeruzalemsko Cerkev, s čimer je poudaril, da si morajo skupnosti,
danes bi rekli župnije, med seboj tudi materialno pomagati.
Danes Cerkev določa, da lahko »sprejemamo denar ali druge darove
za reveže ali za cerkev, ki jih verniki prinesejo ali po cerkvi zberejo. Zato je
treba te darove položiti na primeren prostor, vendar ne na evharistično
mizo« (RMu 73). To, da so morali položiti darove, ki niso bili namenjeni za
posvetitev, zunaj oltarja, je zahteval že koncil v Kartagini leta 397. Pozneje
je prinašanje drugih darov odpadlo, ker so bile maše vnaprej »plačane« z
mašnim štipendijem oziroma z darom za maše, ko je navada še danes.

Kristjani moramo biti kot kvas, ki prekvasi vse testo:
»majhni, skriti, polni vere. Več je testa, ki ga je treba
prekvasiti, bolj kakovosten mora biti kvas!«
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
34. nedelja med letom
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
»Jaz sem zato rojen in sem prišel na
svet zato, da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
21. 11. – 28. 11. 2021

Papež Frančišek: Izkoriščanje otrok za delo pomeni oropati jih prihodnosti
Pojasnil je, da se otroškega dela ne sme zamenjati z lažjimi gospodinjskimi
opravili, ki jih otroci v svojem prostem času in glede na svojo starost lahko
opravljajo v družinskem okolju, da bi pomagali staršem, sestram in bratom
ter starim staršem ali drugim članom skupnosti. Ta dela so na splošno koristna za njihov razvoj, saj jim omogočajo, da preizkusijo svoje spretnosti
ter povečajo zavest in odgovornost.
Otroško delo pa je nekaj povsem drugega, je poudaril papež: »Je izkoriščanje otrok v proizvodnih procesih globalizirane ekonomije za profit in dobiček drugih. Je zanikanje otrokovih pravic do zdravja, izobraževanja, skladne rasti, vključno z možnostjo igre in sanjarjenja. To je tragično. Otrok, ki
ne more sanjati, ki se ne more igrati, ne more rasti. Je oropati prihodnosti
otroke, s tem pa tudi človeštvo. Je kršitev človeškega dostojanstva.«
Dejavniki, ki otroke najbolj izpostavljajo izkoriščanju za
delo, so po papeževem prepričanju skrajna revščina, pomanjkanje zaposlitve in posledična obupanost družin. »Če
hočemo izkoreniniti otroško
delo, moramo skupaj delati za
odstranitev revščine in popraviti izkrivljenost sedanjega
ekonomskega sistema, ki kopiči bogastvo v rokah nekaterih. Spodbuditi
moramo države in akterje podjetniškega sveta, da ustvarijo priložnosti za
dostojno delo s pravičnimi plačami, ki bodo družinam zagotovile, da zadovoljijo potrebe, ne da bi bili njihovi otroci prisiljeni delati. Združiti moramo
svoja prizadevanja za spodbujanje kakovostnega izobraževanja v vsaki državi, ki bo za vse brezplačno, ter tudi zdravstvenega sistema, ki bo dostopen za vse brez razlik. Vsi družbeni akterji so pozvani, da se borijo proti
otroškemu delu in njegovim vzrokom.«

