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

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

Ponedeljek 06. 12. 2021 Ob 7.00 za zdravje Draga Skerbiša in za vso druNikolaj (Miklavž), škof
žino ter za vse + Kočnikove iz Pobreža
Torek 07. 12. 2021
Ambrozij (Ambrož), škof
Sreda 08. 12. 2021
Ob 7.00 za + Franca Kropfa (obl.)
Brezmadežno spočetje
Ob 17.00 za + Miro Pučnik in Marijo Flis
Device Marije
Ob 17.00 za + Gretico Rankl (obl.) in sestro
Četrtek 09. 12. 2021
Justiko Marčič (obl.)
Valerija, mučenka
Ob 18.00 za + Amalijo Pliberšek (8. dan.)
Petek 10. 12. 2021
Ob 17.00 za + Jožefa Kotnika (obl.), Marijo in AnLoretska Božja Mati
tona Rubina
Sobota 11. 12. 2021
Ob 7.00 za + Marijo (obl.) in Ludvika Zorka
Damaz I., papež
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
12. 12. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožico (obl.) in Antona Leskovarja

1. Po maši nas bo obiskal »sv. Miklavž«. Starše z otroki prosimo, da ostanete
v cerkvi. Četudi Miklavž letos ni vedel, ali sme priti ali ne, nas bo vendarle
obdaroval, četudi bolj skromno. Pomembno je predvsem sporočilo, da je
Bog dober in da moramo biti tudi mi dobri in darežljivi ter osrečevati drug
do drugega. Iskrena hvala »sv. Miklavžu«, Daši Pučnik in skrbni mladini za
vso organizacijo in pripravo daril.
2. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (stane 3 €)
3. V preteklem tednu smo nadaljevali s sečno v gozdu. Iskren boglonaj Slavku
Pučniku, Jožiju Pučniku, Leonu Harihu in Miranu Lubeju. Hvala Alfonzu
Zajku za voziček za pepel in razna druga dela ter popravila. Boglonaj!
4. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
Postati uspešna žena in nekoč tudi mati
Zveni preprosto, a je mnogo težje dosegljivo kot napredovanje v službi.
Vmesni izpiti in kolokviji na poti zakonskega življenja in materinstva niso ob
koncu učnih obdobij, saj sem vsak dan in vsak trenutek poklicana, da se v
ljubezni do moža in otrok odločim, reagiram, in udejanim. Ne zatiskam si
oči in ne idealiziram pojma uspešnosti v zakonu in pri vzgoji, saj je to
mnogokrat izjemno naporno ob vsakodnevnih obveznostih. V službi želijo,
da vložim več, da se dokazujem, da nadgrajujem, kar po navadi preprosto
pomeni, da namenim službi in delu zanjo več časa. Posledično me ni doma,

pri moji družini. Takšni intervali službenih odsotnosti me fizično utrudijo in
najpogosteje izzovejo slabo vest, ker nisem tam, kjer bi želela biti – pri svoji
družini. Iz slabe vesti se nato razvije razočaranje nad sabo in slaba volja,
ki jo najpogosteje stresem na moža in otroke.
Instant nadomestki za praznino
Pogosto se zapletem v pogovore o tem, koliko časa je vredno nameniti
službi na račun družine. Pri mlajših sodelavkah, znankah in celo parih
sem opazila, kako so »zadovoljni«, da jih doma čaka kužek, ki ga je
potrebno sicer še peljati na sprehod, ga počesati in nahraniti – vendar kaj
več ni potrebno. Zvečer kužka »pocartajo« in ga dajo spat v svojo posteljo!
Oprostite, zame je to izkrivljeno in nesprejemljivo. V takšnem ravnanju
vidim popolnoma zgrešeno usmerjeno potrebo po
bližini in usmeritvi materinskih čustev.
Moti me, da ljudje enačijo vlogo skrbnika hišnega
ljubljenčka s starševsko vlogo. Nežna ženina in
materina dlan, ki boža, topel objem, ki varuje in
brani, tenkočutno uho, ki posluša in sliši tudi tisto,
kar ni bilo povedano, in ljubezni polno srce, ki se
daruje za druge – vse to je Bog namenil za ljudi.
V tem se lahko najdem kot ženska, to me bo
napolnilo in osrečilo. In če to ni uspeh, ne vem kaj je!
Angelca Mlakar
V adventni osemdnevnici imamo posebne speve (O-antifone), ki s posebnim imenom označujejo Mesija. Prva se glasi: »O Modrost, ki si izšla iz
ust Najvišjega… Ta modrost je Kristus, iz katere Cerkev črpa moč, da ne
skrene s prave poti, poti resnice in ljubezni. Današnji človek pa modrost
pripisuje predvsem sebi in s tem odriva od sebe večno Modrost, Kristusa in
se ne zaveda, da s tem nazaduje, saj na tak način izriva iz sebe smisel
življenja. Sprašuje se le po svojih začetkih in koncu, kar ga vodi v nesmisel
in obup. Klub tej človekovi zablodi vstopa v naš čas večna Modrost. Modri
Sirah pravi: »Pri ljudeh si je pripravila večno bivališče in ostane vedno pri
njih potomcih« (Sir 1,15). Ta Modrost prihaja med nas z obrazom otroka
(Lk 2,12), ga boš sprejel-a za luč svojega življenja?
Bralci Božje besede:
2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
05.12.2021
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
12.12.2021
4. adventna nedelja
Družinska nedelja
19.12.2021

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

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

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, 4. 03. 2022

28

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
PRINAŠANJE DAROV IN POMEŠANJE VODE IN VINA

Darovi za evharistijo: kruh mora biti pšeničen, svež, opresen (po
izročilu latinske Cerkve), imeti mora podobo hrane, vedno spečen v
dosedanji obliki, to je v obliki hostije. Vino za mašo pa mora biti iz sadu
vinske trte (Lk 22,18), naravno in čisto. Skrbno je treba paziti, da kruh in
vino, ki sta namenjena za evharistijo, hranimo v dobrem stanju, to je, da se
vino ne skisa, kruh pa ne pokvari ali tako posuši, da bi ga bilo težko lomiti.
Kongregacija za nauk vere je 22. junija 1994 izdala dovoljenje za uporabo
hostij, ki vsebujejo manj glutena, in dovoljenje za uporabo mošta namesto
vina za tiste duhovnike, ki so ozdravljeni od alkoholizma.
Že sv. Justin in sv. Ciprijan govorita o navadi v prvi Cerkvi, da so k
vinu dodajali vodo, kakor je bilo to v navadi pri judovski pashi. Judje so
namreč zaradi tega, ker je bilo vino dokaj močno, k vinu dodajali največ tretjino vode. Sv. Ciprijan razlaga potrebo, da se voda doda vinu takole: »Če
kdo pri pripravljanju darov prinese samo vino, potem bo to Kristusova kri
brez nas, če pa kdo prinese samo vodo, bo to potem ljudstvo brez Kristusa.
Ker je Kristus nosil nas vse, naše grehe, pod prvino vode razumemo ljudstvo,
v prvini vina pa se kaže Kristusova kri. Ko pa se v kelihu voda primeša vinu,
se ljudstvo združi s Kristusom.«

Papež Frančišek je bil od četrtka, 2. do sobote, 4. decembra na
Cipru. Tam se je srečal s predstavniki katoliške skupnosti,
predsednikom republike, predstavniki oblasti, z Njegovo blaženostjo Krizostomom II. in svetim sinodom pravoslavne Cerkve na Cipru, daroval sveto mašo na GSP stadionu v Nikoziji
in vodil ekumensko molitev z migranti v župnijski cerkvi Svetega Križa v Nikoziji.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST
"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
2. adventna nedelja
Nedelja mož in fantov
»Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
05. 12. – 12. 12. 2021

Papež Frančišek: Ciper »biser velike vrednosti v osrčju Sredozemlja«.
Lepota te dežele izvira iz kultur, ki so se skozi stoletja tukaj srečevale in
mešale. In tako je tudi danes Ciper zaznamovan z raznolikostjo: »Veliko je
ljudstev in ljudi, ki so različnih barv in sestavljajo barvno paleto tega prebivalstva.« Navzočih je veliko priseljencev, ki jih je med državami Evropske
unije na Cipru največ. »Varovati večbarvno in raznovrstno lepoto celote ni
lahko. Zahteva čas in potrpežljivost, kot pri oblikovanju bisera, ter prostran
pogled, ki zajema raznolikost kultur in daljnovidno zre v prihodnost. V tem
smislu je pomembno zaščititi in spodbujati vse dele družbe, zlasti tiste, ki
so statistično gledano v manjšini.« Papež je spomnil tudi na različne katoliške organizacije, ki bi jim koristilo ustrezno institucionalno priznanje, tako
da bi bil njihov prispevek k družbi, zlasti izobraževalne in dobrodelne dejavnosti, pravno
opredeljen.
Sveti oče pa ni zaobšel težav, s katerimi se
sooča država. Zagotovil je svojo molitev za
mir celotnega otoka. »Pot k miru, ki zdravi
konflikte in obnavlja lepoto bratstva, je zaznamovana z eno samo besedo: dialog. Pomagati si moramo, da bomo verjeli v potrpežljivo in krotko moč dialoga, pri
tem pa črpali iz blagrov. Vemo, da pot ni lahka, da je dolga in vijugasta,
vendar za dosego sprave ni druge možnosti. Upanje hranimo z močjo
dejanj, namesto da upamo na dejanja moči. Kajti obstaja moč dejanj, ki
pripravlja mir: ne dejanja moči, groženj s povračilnimi ukrepi in razkazovanje moči, temveč dejanja konkretnih korakov k dialogu.« Brez dialoga namreč naraščata sumničavost in zamera. Poudaril je, kako pomembno je,
da je Ciper referenčna točka Sredozemskega morja, ki je danes žal kraj
konfliktov in humanitarnih tragedij. Je morje vseh narodov, ki državo obdajajo, da bi bili povezani in ne razdeljeni. »Ciper, geografsko, zgodovinsko,
kulturno in versko križišče, ima ta položaj za izvajanje mirovnih ukrepov.
Naj bo odprta ladjedelnica miru v Sredozemlju,« je pozval papež.

