3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
12. 12. 2021

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

Ponedeljek 13. 12. 2021
Lucija, mučenka
Torek 14. 12. 2021
Janez od Križa, duhovnik
Sreda 15. 12. 2021
Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke
Četrtek 16. 12. 2021
Adelajda (Adela), kraljica
Božična devetdnevnica
Petek 17. 12. 2021
Viviana, opatinja
Božična devetdnevnica
Sobota 18. 12. 2021
Vunibald, opat
Božična devetdnevnica

Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar in sorodnike (118)

4. adventna nedelja
Družinska nedelja
19. 12. 2021

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožefo Firer (obl.) in moža Alberta

Ob 17.00 za + Alojza (obl.) in Božidarja Firerja
Ob 17.00 za + Franca (obl.), Alojzijo, Zdenka in
Maksimilijana Breznika
Ob 17.00 za žive in +iz družin Podgrajšek – Kajtna
Ob 7.00 za vse + iz družine Šprager

1. Danes obhajamo nedeljo »gaudete«, ki pomeni »veselite se«, kot beremo
v vstopnem spevu: »Veselite se v Gospodu, vedno se veselite. Gospod je
blizu.« (Flp 4,4.5) Apostol ne pravi, da se naj veselimo, ampak, da se naj
veselimo v Gospodu, to je v bogoslužju in z bogoslužjem.
Biti srečen je temeljna človekova želja. Nemški pesnik Schiller je opeval to
hrepenenje po veselju v eni svojih pesmi, ki jo je kasneje Beethoven uglasbil v
Odi radosti in jo umestil v svojo Deveto simfonijo in velja danes za evropsko
himno. Vsi poznamo melodijo, besedilo pa nekoliko manj. Nekaj besedila se
glasi: »Radost, od Boga nam dana / Hčerka ti Elizijska … / Vsi ljudje ljudem
so bratje, / če jim ti zvedriš obraz … / Radost pije vsako bitje / z grudi, ki
jih zemlja da. / Vsak, kdor dober in odkrit je, / radosti sladkost pozna. /
Črv ima k nji pot odprto / kakor kerub do Boga!«
Ne pozabimo danes osrečiti naše bližnje!

2. Prihodnjo nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje. Že v naprej iskrena
hvala za vsak vaš dar!
3. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (stane 3 €)
4. Iskren boglonaj Leonu Harihu in Slavku Pučniku za delo v gozdu, Janku
Juhartu za pleskanje kurilnice in pri Sv. Joštu; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Kako omejiti obdarovanje in z njim povezane stroške?
Zdi se mi, da je vsako leto več daril. Mi njim, oni nam. Prihajajo iz različnih
koncev od različnih Miklavžev, za božič in včasih še novo leto. Najprej je
lepo, potem pa postane samo še naporno in drago. Vsako leto se
znajdemo v poplavi daril in stroškov.
So darila še darila, ali pa postajajo že navlaka? Kaj pa je pravzaprav
navlaka? Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da so navlaka
nekoristne, odvečne stvari. Troje torej – nekoristne, odvečne in stvari.
• Prvo kot prvo: navlaka so stvari in ne oseba. Oseba seveda lahko pripomore – in to bistveno – h količini navlake, ni pa oseba navlaka.
• Odvečne stvari so tiste, ki so – pač odveč, ne služijo ali ne bodo dolgo,
stvari, ki jih ne uporabljamo ali pa izredno redko.
• Navlaka je nekoristna. Če je nekaj, kar mislimo kupiti otroku ali odraslemu nekoristno za vaju ali za vajinega otroka, bo velika verjetnost, da
bo nekoristno tudi za drugega.
Aleš Čerin
Naj bo med letošnji darili tudi: molitev, podarjen čas ali pogovor.

„Najlepša šminka, ki jo lahko dam nase, je veselje.“
(Urška Bernik)
Adventni čas je čas veselega pričakovanja, čas upanja in radostne
priprave na Jezusovo rojstvo. To je čas, ko sam Bog prihaja v naše
življenje in naše srce. On vstopa v vse trenutke in prostore našega
življenja. V njem se prepletajo naša preteklost, sedanjost in prihodnost.
Čeprav se spominjamo Jezusovega rojstva, pa se hkrati že pripravljamo
na Njegov drugi prihod. Advent nas na vse to pripravlja in nas spominja
na “veselje v čakanju”. Adventni barvi nista rdeča in zelena (kot so
pogosto oblečeni božičkovi škratje, ki jih videvamo v reklamah), pač pa
vijolična in roza. Takšne so tudi najbolj primerne barve na adventnem
venčku. Vsak teden na njem prižgemo novo svečo, tretji teden je to
rožnata sveča, saj je tretja adventna nedelja imenovana tudi nedelja
veselja, ker je Jezusovo rojstvo že blizu.
Aleteia
Bralci Božje besede:
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
12.12.2021

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

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

4. adventna nedelja
Družinska nedelja
19.12.2021
Sveta Družina
Nedelja žena in mater
26.12.2021

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

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

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:

petek, 10. 12. 2021
petek, 17. 12. 2021

Sp. Grušovje:
Preloge:

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

Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 24. 12. 2021
petek, 31. 12. 2021
petek, 07. 01. 2022
petek, 14. 01. 2022
petek, 21. 01. 2022

Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek, 11. 02. 2022
petek, 18. 02. 2022
petek, 25. 02. 2022
petek, 4. 03. 2022
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Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:

POVABILO MOLITE BRATJE IN SESTRE IN MOLITEV NAD DAROVI
Povabilo Molite bratje in sestre je ostanek nekdanjih vabil k molitvi v
obliki nagovora, kakor jih pozna še danes liturgija velikega petka, ko je pred
prošnjo kratek nagovor oziroma povabilo. Gre za slovesno povabilo ljudem,
naj tudi oni molijo za milostni sprejem daritve. Pomembno je, kako se
ljudstvo odzove povabilu. Če te nekdo povabi na slovesno praznovanje je
prav, da se temu povabilu odzovemu z velikim veseljem. To veselje pa
moramo izraziti tako z besedo, na primer z glasnim in ne momlajočim
glasom, pa tudi z držo. Zato nam Cerkev naroča, naj že pri povabilu vsi
vstanemo (RMu 43).
Molitev nad darovi, ki jo moli mašnik, razlaga to, kar prinašamo k
darovanju in zakaj prinašamo te darove, obenem pa izraža željo, da bi Bog
z darovi milostno sprejel tudi nas, spet v drugih prošnjah nad darovi pa se
že naznanja evharistična daritev oziroma to, kar se bo zgodilo pri spremenjenju, saj pravi, da se »v daritvi Cerkve kot brezmadežno Jagnje za življenje sveta daruje tvoj Sin.«
Nekoč so prošnjo nad darovi molili tiho, saj se ne nanaša na zbrano
občestvo, ampak na darove, danes pa jo spet molimo na glas, da bi se
ljudstvo tem bolj zavedalo, da vstopamo v najskrivnostnejši in najsvetejši del
svete maše.
Pred kakšnim mesecem sem v povezavi s službo izpolnjevala prijavnico,
na kateri naj bi navedla tudi »svoj največji dosežek«. Žal je organizatorja
posvéta zanimal le dosežek akademske vrste.
S ponosom in nasmehom na ustih sem napisala na prvo alinejo: žena in
mama treh otrok ter nato nadaljevala z ostalimi tuzemskimi dosežki. Ob
potrditvi prijave mi nihče ni omenil, da je s prijavnico kaj narobe. Hvala
lepa za potrditev veličine mojega zakonskega stanu in materinstva.

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

ŽUPNIJSKI LIST
"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi
mu odvezal jermen njegovih sandal!«
12. 12. – 19. 12. 2021

Papež Frančišek: »Drznimo si sanjati prihodnost. Skrbeti za
osebe in za zemljo.«
»Ne smemo se bati, da bi sanjali, še posebej če so te sanje skupne.« Gre
za sanje o družbi, ki se bori za pravice najrevnejših, da bi se slišal njihov
glas in bi se podpiralo njihovo dostojanstvo; sanje o svetu, ki zna ohranjati
svoje kulturno bogastvo in izžarevati mnoge načine človeške lepote. Papež želi družbo, ki »ljubosumno ščiti« stvarstvo in ki »sprejema evangeljsko sporočilo«, torej »oznanilo, da Bog neskončno ljubi vsakega človeka«.
Imeti skupne sanje po papeževih besedah pomeni, da se v praksi izvaja
»kultura srečanja«. Gre za izredno bistven element v svetu, ki ga že skoraj
dve leti pretresa pandemija. V takšnem kontekstu je »nujno razmišljati
o prihodnosti, ki človeku pomaga
živeti v upanju«. In odgovornost kristjanov je, da »to lepo krepost prinašajo
v svet«, v tem trenutku, ki je »ključen
za prihodnost.« Upanje je drzno, zna
videti onkraj osebne udobnosti, da bi
se odprli za velike ideale, ki življenje
naredijo lepše in bolj dostojanstveno.
Upanje je »žeja, hrepenenje, želja
po polnosti in po uspešnem življenju, ki napolnjuje srce ter dviguje
duha proti velikim stvarem, kot so
resnica, dobrota, lepota, pravičnost
in ljubezen«. Zato papež Frančišek poziva vse, naj »podpirajo, širijo in
pospešujejo skrb za stvarstvo in za najšibkejše osebe«, obenem pa vlagajo v »celostni razvoj vsake osebe, tudi v njeni temeljni duhovni razsežnosti«. Sveti oče vse izroča priprošnji Device Marije.

