Nedelja Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
09. 01. 2022

Ponedeljek 10. 01. 2022
Gregor Niški, škof
Torek 11. 01. 2022
Pavlin Oglejski II., škof
Sreda 12. 01. 2022
Tatjana (Tanja), mučenka
Četrtek 13. 01. 2022
Hilarij (Radovan), škof
Petek 14. 01. 2022
Oton iz Jurkloštra, red.
Sobota 15.01.2022
Absalom, koprski škof
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
16. 01. 2022

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

Ob 17.00 za zdravje Dragice Dobnik
Ob 17.00 za + Jožefo (obl.) in Alfonza Zajka
Ob 17.00 za + Marijo, Jožefo in Antona Pliberška
Ob 07.00 za + Antona in Jožico Leskovar
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Vero (obl.), Amalijo in Karla Juharta

1. Kot vidite, v ponedeljek in torek ne bo tukaj svetih maš, ker bom na duhovnih vajah v Celju. Če bo kaj posebnega me pokličite na 051/324345.
2. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
3. Tiste, ki želite imeti naročen verski tisk preko župnije, prosim, da se oglasite v župnijski pisarni.
ZAČETEK SINODALNE POTI NA ŽUPNIJI: Leta 2023 bo v Rimu sinoda
o sinodalnosti v Cerkvi. »Sinoda« pomeni hoditi skupaj: laiki, pastirji in rimski škof. Gre za
skupno pot poglobitve naše vere in pripadnosti Kristusu in Cerkvi. Papež Frančišek pričakuje od vseh vernikov, da bi preko srečanj,
kjer bi se naučili hoditi skupaj, kot je hodil
apostol Pavel z Barnabom, naučili prisluhniti
svojim bližnjim, se z njimi srečevali, pogovarjali in iskali najboljše poti za rast Božjega kraljestva med nami. Tako je sinodalna Cerkev
Cerkev poslušanja, v zavedanju, da je poslušati več kot slišati. Ta pot pa
doseže najvišjo točko v poslušanju rimskega škofa, ki je poklican izrekati
se kot najvišji pričevalec vere Cerkve, porok pokorščine in skladnosti
Cerkve z Božjo voljo, Kristusovim evangelijem in izročilom Cerkve. Ker
gre za duhovno pot poglobitve in pastoralnega delovanja je prav, da najprej duhovniki stopimo na to pot duhovne poglobitve z duhovnimi vajami.

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v
Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v
naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj
gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in
grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti,
da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali
da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo
lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in
se ne bomo oddaljili od poti resnice in od
pravičnosti. Vse to prosimo Tebe, ki deluješ na
vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov
veke. Amen.
Sinoda pomeni biti Cerkev, ki »hodi skupaj«, ki ob poslušanju Svetega
Duha duhovno raste, posluša Božjo besedo in jo uresničuje, obhaja evharistijo, se povezuje in postaja eno med seboj in z Bogom.
1. Kdo je z nami na poti, kdo pa so tisti, ki živijo na obrobju?
2. Kako poslušamo drug drugega: kot posamezniki in kot Cerkev?
3. Kdaj in komu smemo povedati svoje težave, predloge, opažanja?
4. Kako in koliko naše molitve in bogoslužja usmerjajo našo skupno hojo?
5. Kako izpovedujemo, oznanjamo in sodelujemo z drugače mislečimi?
6. Kakšne odnose imamo z brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi? Kako sodelujemo z njimi?
7. Kje in kako prevzemamo laiki odgovornost v Cerkvi? Kako sodelujejo?
8. Kaj storiti, da bi bili bolj sposobni »hoditi skupaj«, poslušati drug drugega in sodelovati v dialogu?
Otroci pri maši 2.
Če se k maši odpravite razburjeni, bodo vaši otroci to gotovo začutili.
Cerkev in bogoslužje bodo povezovali z občutki tesnobe, ne pa z radostjo
in mirom. Pomagajte razumeti svojim otrokom, da se odpravljate v
najpomembnejši prostor v vsem tednu.
Bralci Božje besede:
Nedelja Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
09.01.2022

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

10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik

2. nedelja med letom
Družinska nedelja
16.01.2022
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.01.2022

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

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:
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.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
EVHARISTIČNE MOLITVE
V središču evharističnega obhajanja je velika molitev Cerkve,
imenovana evharistična molitev ali anafora (gr. anafèrein), ki pomeni
povzdigniti, darovati. To, kar povzdigujemo k Bogu, je naša hvala,
zahvala in daritev. Evharistična molitev izraža dejanje vstalega Kristusa,
ki se nam daje pod znamenjem kruha in vina ter tvori skladno celoto,
kjer se različni elementi ali teme zlivajo ena v drugo. Tako je v tem
notranjem sozvočju nemogoča osamitev posameznih delov te molitve,
tudi če gre za posvetilne besede. Tudi teh ne moremo opredeliti drugače
kot v službi celote, čeprav sestavljajo središče ali vrh evharistične
molitve. V prispodobi lahko rečemo, da je ustroj evharistične molitve
podoben zgradbi simfonije, v kateri glavna linija poudari različne teme,
ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Vse te teme skupaj ustvarijo
celotno simfonijo.
Vsaka izmed evharističnih molitev ima svoj teološki poudarek: v
prvi ali »rimskem kanonu« je poudarjen cerkvenostni vidik in teologija darovanja, v drugi je poudarek na Kristusovem darovanju, v tretji je dana pozornost na darovanju, žrtvovanju in delovanju Svetega Duha, v četrti pa
zgodovina odrešenja. Nato je v prvi evharistični molitvi za spravo poudarjena vrnitev k Očetu in ponovna vzpostavitev zaveze z Bogom, v drugi pa
sprava z Bogom kot pogoj za sožitje med nami. Nato imamo štiri evharistične molitve za Cerkev: njene voditelje in sodelavce; druga je za duhovne poklice, laike in v zahvalo; tretja za evangelizacijo, domovino ter
v stiskah in preganjanju; četrta pa za trpeče in vse, ki so potrebni pomoči. Da bi tudi otroci mogli lažje sodelovati in vstopiti v skrivnost Božje
prisotnosti, imamo tri evharistične molitve za maše z otroki, ki se razlikujejo od drugih po preprostejšem jeziku in številu vzklikov, razodevajo
bolj dialoški značaj in s tem otrokom omogočajo lažje sodelovanje. Vse
te evharistične molitve so dokaz bogastva in pestrosti v obhajanju evharistije.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA
Dekliška nedelja
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih
sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.«
09. 01. – 16. 01. 2022

Papež Frančišek: »Začnimo znova z več človečnosti, medtem ko z
upanjem v srcu gledamo Jezusa.«
Začnimo znova: tako, da ustvarimo zaklad in da smo vedno
pripravljeni služiti.
Z več človečnosti: Če smo se vsi nekoliko spremenili, je to zato, ker
smo ob vsem, kar smo doživeli, spoznali, da so v življenju zares
pomembni človeški odnosi. Vsi čutimo potrebo, da se imamo radi, da
živimo bolj povezni, da slišimo dobre in spodbudne besede in jih
podarjamo z življenjskim slogom, polnim upanja,« je dejal papež.
Kako danes živeti človeško? Gledati Jezusa.
Jezusovo življenje kot stil življenja, ki je v polnosti človeško, je oporna
točka in temelj za človeka vsakega časa in torej tudi za današnjega
človeka«. Še bolj pa želimo zdaj »pričevati o svoji veri in oznanjati, da ima
naše konkretno življenje svoje korenine v Jezusovi
človeškosti«. Poznati ga bolje, vedeti, kako je živel,
kaj je govoril, kakšne odnose je imel z drugimi je po
papeževih besedah temelj, da bi odkrili, kako danes
živeti človeško. »Ko gledamo njega, se čutimo
vedno bolj poklicane k vsakodnevnemu služenju, ki
ga sestavljajo sprejemanje, deljenje, bratsko
poslušanje in človeška bližina. Verjamem, da lahko
na ta način z dejstvi pokažemo lepoto in moč evangelija,«
Hodimo z veseljem in upanjem.
»Dragi bratje in sestre, upanje ne sme nikoli manjkati na vernikovi poti,
tisto upanje, ki nikoli ne razočara. Smo Kristusovi, s krstom smo vcepljeni
vanj; v nas je njegova navzočnost, njegova luč, njegovo življenje. Hodimo
torej oprti na njegovo Besedo, ki je beseda življenja. Hodimo z veseljem
in upanjem ter se zavedajmo, da Gospod nikoli ne bo prenehal podpirati
naše prizadevanje za dobro,« je zatrdil sveti oče in se ob koncu posebej
obrnil še na mlade: »Spodbujam vas, da svoje moči namenite tistim, ki
so v stiski, in da postanete ljudje, sposobni resničnih in iskrenih srečanj.«

