2. nedelja po Božiču
Nedelja mož in fantov
02. 01. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in
Slavka

Ponedeljek 03. 01. 2022
Presveto Jezusovo ime
Torek 04. 01. 2022
Angela Folinjska, red.
Sreda 05. 01. 2022
Janez Nepomuk, škof
Četrtek 06. 01. 2022
Gospodovo razglašenje
Petek 07. 01. 2022
Valentin (Zdravko), škof
Sobota 08.01.2022
Erhard, škof

Ob 7.00 za + Antona Strnada (2415)

Nedelja Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
09. 01. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Antonijo Lah (276)

Ob 17.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta
(2401)
Ob 17.00 za + Leopolda Juharta (obl.)
Ob 17.00 za + Nežiko (obl.) in Janeza Tonkoviča
ter rodbino Mlakar
Ob 17.00 za + Marijo Trunkl (obl.) in Jožeta
Ob 07.00 za + Barbaro Jamnik (325)

1. Včeraj smo vstopili v novo leto. Naj bo blagoslovljeno, zdravo in uspešno.
2. V preteklih dneh sem obiskal nekaj družin in blagoslovil domove. Hvala
vsem, ki ste me povabili in ob tem darovali za župnijske potrebe. Razumem, da smo v času epidemije in da moramo nadvse skrbeti, da ne razširimo virusa, ki je zelo nevaren za naše zdravje. Ostanimo še v naprej
povezani v molitvi za odvrnitev te »novodobne kuge«.
3. Hvala vsem, ki ste v preteklem mesecu darovali za obnove: družini Bojana
Kropfa; Srečka in Marije Pušnik; Alojzu Pučniku, Adi Figek, Tinki Tomažič,
družini Vivod iz Sp. Gruš., Vesni in Francu Špesu, Branki Sajko, Danilu
Levartu, družini Petra in Urške Flis ter neimenovanim. Iskren boglonaj!
4. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
5. Tiste, ki želite imeti naročen verski tisk preko župnije, prosim, da se oglasite v župnijski pisarni.
Papež Frančišek mladim staršem: »Vzgajati pomeni predvsem spremljati procese rasti, biti prisotni na različne načine,
da se otroci lahko v vsakem trenutku zanesejo na svoje starše. Vzgojitelj
je oseba, ki "rojeva" v duhovnem smislu, predvsem pa "tvega" z vzpostavljanjem odnosa. Pomembno je, da kot očetje in matere vstopate v odnos
z otroki na podlagi avtoritete, ki se dosega iz dneva v dan. Potrebujejo
varnost, ki jim bo pomagala doživeti zaupanje vase, v lepoto njihovega
življenja, v gotovost, da niso nikoli sami, naj se zgodi karkoli.«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v
torek, 28. decembra 2021, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači v Ljubljani vročil
državno odlikovanje kardinalu dr. Francu Rodetu
zlati red za zasluge za življenjsko delo in
zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in
njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje
kulture medverskega dialoga.
Zaupanje Bogu. Nekateri stresni dogodki so lahko resnične nevihte. V
večini primerov zahtevajo spremembe in prilagoditve vedenja: poroka,
nova služba, smrt ljubljene osebe, brezposelnost, upokojitev, nosečnost,
finančna kriza, selitev v drugo mesto, bolezen itd. Kako se s tem duhovno
spoprijeti? Poskusite zaupati, da od Boga ne more priti nič slabega in da
zna Bog tudi s krivimi črtami pisati naravnost. Dajte vse, kar je v vaši moči,
da razrešite te situacije. Zaupajte Bogu, da bo poskrbel za vse ostalo.
Zaupajte v Očetovo usmiljenje in se spomnite, da Jezus v evangeliju
vedno prosi ljudi za nekaj njihovega truda, preden stori čudež.

Še tako uspešna kariera je drugorazredna ob neskončno višji
poklicanosti biti oče ali mati!
Ljubezen do Boga. Najhujše trpljenje je tisto, ki ga zavračamo. Če bomo
bolj ljubili Boga in mu bolj zaupali, bomo lahko jasneje zaznali neskončno
dimenzijo našega življenja in tako ne bomo nikoli obupali.
Neuspehi, ne glede na to, kako slabi se nam zdijo, imajo pomembno vlogo
v življenju vsakogar. Preprečujejo nam popoln nadzor nad našim
življenjem in našim časom, preprečujejo nam, da bi se zaprli v svoje
projekte, načrte ali presoje ali da bi Boga izključili s svojega obzorja.
Najslabše, kar bi se nam lahko zgodilo, bi bilo ravno to: da bi bilo vse po
naši volji. To bi pomenilo konec rasti predvsem v veri, zaupanju in ljubezni
do Boga.
Bralci Božje besede:
2. nedelja po božiču
Nedelja mož in fantov
02.01.2022

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

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

Nedelja Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
09.01.2022
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
16.01.2022

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

Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 10. 12. 2021
petek, 17. 12. 2021
petek, 24. 12. 2021
petek, 31. 12. 2021
petek, 07. 01. 2022
petek, 14. 01. 2022
petek, 21. 01. 2022

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek, 28. 01. 2022
petek, 04. 02. 2022
petek, 11. 02. 2022
petek, 18. 02. 2022
petek, 25. 02. 2022
petek, 4. 03. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Če bi obiskali stare starše, bi jih gotovo pozdravili z nasmeškom. Če se torej
odpravljate k maši, četudi malce zamujate, v cerkev vstopite z enako mero
veselja in navdušenja!
Kako danes v celoti sprejeti Boga?
Vsi dobro vemo, da se moramo odločiti za življenje v zaupanju in samoti.
Nemogoče se je pretvarjati, da hudo bolan mož ne bo umrl… Bog to ve in
od nas ne zahteva, da se pretvarjamo, da trpljenje ne obstaja. Preprosto
nas prosi, da nas to trpljenje ne zaslepi.
Kliče nas, da verjamemo, to je, da v samem srcu teme vidimo svetlobo
Njegove navzočnosti. Prosi nas, naj majhnih radosti ne pustimo ob
strani pod pretvezo, da obstajajo velike skrbi, ker so te radosti, čeprav so
majhne, že znak zmage in znak vstajenja.
Aleteia

STATISTIKA ZA LET0 2021
❖ KRSTI:
2019: 12 (6 M in 6 Ž)
Slabše od prejšnjega leta.

2020: 14 (9 M in 5 Ž)

2021: 13 (8 M in 5 Ž)

2020: 2 poroki

2021: 2 poroki

❖ POROKE:
2019: 4 poroke

❖ POGREBI:
2019: 12 pogrebov

2020: 18 (8 M in 10 Ž)

2021: 17 (6 M in 11 Ž)

VEROUK: 2018 =>61 otrok; 2019 =>48 otrok; 2020 =>60; 2021 =>37
MLADINSKA SKUPINA: 22 mladincev
OBISK BOLNIKOV: 2
PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Otroški pevski
zbor; Dekliški pevski zbor - Jubilus
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 2
MINISTRANTI (TKE): 13
ORGANISTI: 2
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.

2. nedelja po božiču
Nedelja mož in fantov
»V začetku je bila Beseda in Beseda je
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.«
02. 01. – 09. 01. 2022

Novoletno voščilo papeža Frančiška:
V Rimu se vsi čutijo kot bratje in sestre; v nekem smislu se vsi počutijo
kot doma, saj to mesto v sebi nosi univerzalno odprtost. Upam si reči, da
je univerzalno mesto. Ta izvira iz njegove zgodovine in kulture, predvsem
pa iz Kristusovega evangelija, ki se je tu globoko ukoreninil in bil rodoviten
zaradi krvi mučencev, začenši pri Petru in Pavlu.
Toda gostoljubno in bratsko mesto
se ne prepozna po »fasadi«, lepih
besedah in odmevnih dogodkih. Ne.
Prepoznamo ga po vsakodnevni,
»vsakdanji« pozornosti do tistega, ki
mu je težko, do družin, ki najbolj
občutijo breme krize, do oseb s
težkimi invalidnostmi in njihovih
družin, do tistih, ki vsak dan potrebujejo javni prevoz, da bi šli v službo,
do tistih, ki živijo na periferijah, do tistih, ki jih je v življenju prizadela
kakšna nesreča in potrebujejo socialne storitve, in tako naprej. Rim je
mesto, ki je pozorno na vsakega od svojih otrok, na vsakega od svojih
prebivalcev, še več, na vsakega od svojih gostov.
Rim je čudovito mesto, ki nikoli ne
preneha očarati. A za nekoga, ki v
njem živi, je tudi naporno mesto, žal
ne vedno dostojanstveno za
prebivalce in goste, mesto, ki včasih
odmetava. Želja je torej, da bi vsi,
kdor tu živi in kdor sem prihaja zaradi
dela, romanja ali turizma, znali
vedno bolj ceniti mesto zaradi njegove skrbi za sprejemanje, dostojanstvo
življenja, skupni dom ter najbolj krhke in ranljive. Da bi vsak lahko začutil
čudenje, ko v tem mestu odkrije lepoto, za katero bi rekel, da je
»dosledna«, in ki vzbuja hvaležnost. To je moje voščilo za letošnje leto.

