2. nedelja med letom
Družinska nedelja
16. 01. 2022

Ponedeljek 17. 01. 2022
Anton (Zvonko), pušč.
Torek 18. 01. 2022
Marjeta Ogrska, kneginja
Sreda 19. 01. 2022
b. sl. Friderik Irenej Baraga
Četrtek 20. 01. 2022
Sebastijan (Boštjan), muč.
Petek 21. 01. 2022
Agnes (Neža, Janja), muč.
Sobota 22.01.2022
Vincencij (Vinko), muč.
3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Nedelja Božje besede
23. 01. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Vero (obl.), Amalijo in Karla Juharta
Ob 17.00 za +Mihaela in Ano Močniik in sorodnike

Ob 17.00 za + Branka Samarđija in za zdravje
Ob 17.00 za + za + Franca Brumeca (obl.) (Tinekov) in Jožeta Majšlerja
Ob 17.00 za + Ivana Retuznika (obl.) in sorodnike
Ob 07.00 za + Marijo Sajko (obl.), Antona in
Maksa

Vprašanje vdovi in mami petnajstih otrok: Leta 2017 ste izgubili
moža. Kako je to spremenilo življenje družine?
Zdaj sem vdova s 15 otroki. Vsi se medsebojno podpiramo. Kakšna
sreča je živeti, obdan s toliko otroki! V velikih družinah se veselje
množi, skrbi pa delijo. Prelili smo mnogo solz, toda zdaj je čas, da
pogledamo v prihodnost. Ko se soočamo s tako bolečino nam edino
pomaga naša vera. Doma vsak dan vsi skupaj molimo rožni venec. Včasih
ne razumemo zakaj je tako, a verujemo, da nas čaka večno življenje.
Moramo se naučiti biti srečni tu na zemlji, kljub različnim vsakodnevnim težavam. V vsakem problemu moramo videti priložnost za rast!
Zdaj mi pripada vloga mame in očeta. Moram nežno ljubiti kot mati in
zahtevati kot oče. Mislim, da sem, ko sem postala vdova, prejela
posebno usmiljenje, ki mi omogoča združiti ti vlogi. Vsak izmed nas skuša
skrbeti za našo družino in jo podpirati – jaz kot mati in moji otroci kot otroci.
(Aleteia)

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta

1. Prihodnji četrtek bo pri nas srečanje voditeljev sinodalnih pogovorov. Ob 17.00 uri bo sveta maša, nato pa
srečanje. Povabljeni so predstavniki župnij dekanij Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.
2. Naša zgornja dvorana je dobila čudovito sliko na steno,
ki predstavlja sv. Mater Terezijo, kako drži v naročju
otroka na ulici Kalkute in kako se pred njo otroci igrajo. Iskrena hvala domačinki, slikarki Luciji Gorenak. Ker ima dvorana še veliko praznih sten,
se ji ob tem, ko se ji zahvaljujemo, priporočamo še v naprej.
3. Iskrena hvala za darove za obnove: družini Maksa Hojnika, Ivana Ozimiča
in Milana Pučnika, Branku Brumecu, Olgi Bučar, Antonu Špragerju (iz
Raskovca) ter družinama Tropan in Rorič. Iskren boglonaj.
4. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
Otroci pri maši 3. Ali otrok, ko govori na glas pri maši, moti starejše?
Neko nedeljo je prišel na Brezje pred Marijino podobo na Brezju otrok
ciganskega porekla in glasno govoril obrnjen k Mariji. Ljudje so bili nejevoljni in pater je stopil k njemu in mu dejal: Bi lahko bil vsaj malo tiho, ker
motiš. In otrok mu je odgovoril: kako naj bom tiho, ko pa govorim z
Bogom. Tudi otroci na svoj način častijo Boga in se z njim pogovarjajo.
Pustimo jim to močnost in naj nas njihovo »glasno govorjenje« ne moti.

Bralci Božje besede:
2. nedelja med letom
Družinska nedelja
16.01.2022

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

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

3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
23.01.2022
4. nedelja med letom
30.01.2022

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

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

Točnost je lepa vrlina in pokazatelj zrelosti odgovornih ljudi
Pravijo, da tisti, ki je točen, zvesto izpolnjuje tudi vse ostale sprejete
obveznosti.
Razumem, da v življenju pridejo nepredvidene situacije, na katere nimaš
nobenega vpliva in se zato zgodi, da zamudiš. Ampak to so lahko le
izjeme. Zamujanje ne sme postati tvoj običajni, vsakdanji stil
obnašanja! Sam se zelo trudim, da ne zamujam; raje grem od doma pet
minut prej, kot pa da bi zamudil. Žena se včasih pošali, da je to zato, ker
vozim bolj počasi in potrebujem pet minut več, da pridem na cilj. Kaj
morem, sem pač človek navad in točnosti. Zato pa težko razumem ljudi,
ki zamujajo. Občutek imam, da nekateri zamujajo vse življenje:
zamujajo v šolo, zamujajo v službo, zamujajo v cerkev, zamujajo na
prireditve, zamujajo na sestanke, na srečanja, celo na poroke …
Nekateri bodo s takim načinom zamudili še lasten pogreb! Zamujanje
lahko postane prav zoprna navada, zoprna predvsem za tiste, ki čakajo
na zamudnike. Če je en zakonec vedno točen, drugi pa kar naprej zamuja,
lahko postane hudo. Osebno teh problemov nimam, ker se oba z ženo
drživa reda in točnosti. Pregovorno sicer zamujajo ženske, ampak dogaja
se tudi, da možje zamujajo iz službe. Adi Smolar je to lepo opisal v eni od
svojih pesmi: »Po službi rad grem na pir, da imam vsaj malo mir, pred
šefom in pred tabo, draga …«
Možje se sploh ne zavedamo, kako naše žene skrbi za nas! Ta skrb je
znamenje njihove velike ljubezni do nas. Mi, dedci, pa tega sploh ne
znamo razumeti, kaj šele ceniti. Ne dojamemo, da si žene v svojih mislih
slikajo najbolj črne scenarije, nam pa se zdi naše zamujanje domov nekaj
povsem normalnega. Zato, dragi možje, ko zamujate domov: Vzemite v
roke svoj telefon! Veste, ta napravica ni namenjena samo božanju ekrana,
surfanju po internetu, objavljanju na fejsbuku. Ima tudi eno zelo uporabno
lastnost: z njo lahko celo telefonirate! Pokličite torej ženo, ki vas
nestrpno pričakuje, in ji sporočite: čez deset minut bom doma! Lahko
ji to poveste tudi z drugimi besedami; pomembno je, da jo odrešite skrbi.
Verjemite, hvaležna vam bo za ta klic.
Franci Šinkar
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 med letom
Družinska nedelja
»Kaj hočeš od mene, žena?
Moja ura še ni prišla.«
16. 01. – 23. 01. 2022

Papež Frančišek nenapovedano obiskal trgovino s ploščami v
središču Rima
Ob začetku svojega pontifikata je sveti oče v enem izmed intervjujev dejal,
da v rimski škofiji najbolj pogreša to, da se ne more sprehajati po ulicah,
kakor je to delal v Buenos Airesu, ko je hodil od ene do druge župnije.
V intervjuju za argentinski časopis La voz del pueblo je leta 2015 dejal:
»Pogrešam to, da bi šel na ulico, tega si želim; da bi se sprehajal po ulici
ali šel v picerijo na dobro pico ... Vedno sem bil "z ulice".« Dve leti pozneje
pa je za revijo milanskih brezdomcev Scarp de tenis, ki jo podpira Karitas,
ponovil: »Samo ena stvar je, ki jo zelo pogrešam: možnost, da bi šel ven
in hodil po ulici. Rad obiskujem župnije in spoznavam ljudi.«
Željo, da bi se sprehajal po rimskih ulicah je papež Frančišek uresničil
tako, da se je 11. januarja odpravil v trgovino s ploščami v bližini Panteona, kamor je šel večkrat v letih, kadar je
kot nadškof v Buenos Airesu bival v
Rimu. Blagoslovil je pred kratkim obnovljene prostore prodajalne in se zadržal v
kratkem pogovoru z lastnico, njeno
hčerjo in zetom.
Črno-bela fotografija papeža, ki prihaja
iz prodajalne z gramofonsko ploščo, ki
sta mu jo podarili lastnica trgovine Letizia Giostra in njena hči Tiziana, je v nekaj minutah postala viralna.
Ogledal si jo je tudi papež, ki se je
Brocalu zahvalil za to »plemenito« objavo. Hkrati je v šali dodal, da »je treba
priznati, da je šlo za smolo, da se je kljub vsem previdnostnim ukrepom«
v tistem trenutku v bližini znašel novinar, ki je nekoga čakal na taksi postajališču. Ob tem je zapisal: »Ne smemo izgubiti smisla za humor« ter
Brocala spodbudil, naj še naprej opravlja svoj novinarski poklic, »tudi če
to pomeni, da spravi v težave papeža.«

