6. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13. 02. 2022

Ponedeljek 14. 02. 2022
Valentin (Zdravko), muč.
Torek 15. 02. 2022
Klavdij, redovnik
Sreda 16. 02. 2022
Julijana, mučenka
Četrtek 17. 02. 2022
Silvin, škof
Petek 18. 02. 2022
Frančišek Regis Clet, muč.
Sobota 19.02.2022
Konrad iz Piacenze, spok.
7. nedelja med letom
Družinska nedelja
20. 02. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Janeza Županeka in Pavlo
Kropf (obl.)
Ob 17.00 za + Marijo Potočnik (96)
Ob 17.00 za + Marijo Hohler (174)
Ob 17.00 za + Marijo (obl.) in Metoda Pučnika
Ob 17.00 za zdravje
Ob 7.00 za + Matica Šmida (192)
Ob 07.00 za + Matildo Mlakar in Mileno Pučnik
(obl.)
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Slavka Bučarja (obl.) in sorodnike

1. V preteklem tednu smo imeli delavno akcijo v gozdu. Iskren boglonaj
Slavku Pučniku, Leonu Harihu, Ivanu Starcu, Dušanu Podergajsu,
Marjanu Pučniku, Miranu Lubeju, Petru in Žanu Pučniku, Borisu Juhartu,
Jožiju Pučniku, Srečku in Alešu Klančniku, Tonetu Polegeku in Jožetu
Kovšetu. Prav tako smo nadaljevali z urejanjem dvorišča, za kar se
zahvaljujem Davorju Mlakarju, Milanu Trdinu, Slavku Ugeršku, Slavku
Juhartu, Petru in Eriki Korošec, Romanu Lubeju, Jerneju Hojniku, Zdravku
Lažeti, Marjanu Mlakarju, Maksu Leskovarju in Urošu Polegeku za stroje.
Hvala Alojzu Lubeju za rezanje v vinogradu; Miranu Leskovarju, Martinu
Juhartu in Simonu Korošcu za spravljanje sekancev. Hvala za pospravilo
božične zvezde z zvonika: Alfonzu, Tonetu in Matjažu Zajku, Darjanu
Gorenaku in Erihu Mihelagu; hvala Žanu Pemu in Evi Juhart za prepis
krstne, poročne in mrliške knjige za preteklo leto. Vsem iskren boglonaj!
2. Prihodnji teden bo redni verouk za 1., 2., 3. razred, ne bo pa ga za 4., 5.,
6. in 7., otroci 8. in 9. razreda pa bodo imeli verouk po zoomu. Starši
vzemite si čas za otroke in z njimi molite. Molitev je najlepši verouk.
3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. Po stari navadi bodo prihodnjo nedeljo ključarji po prvi in drugi sv. maši
pobirali sedežnino ali »činž« (lahko pa dar prinesete v župnišče tudi med
tednom). Kot lansko leto je predvideni dar 20.00 evrov, kdor pa ne zmore,
pa naj da toliko kolikor zmore. Ne gre za plačilo sedežev, ampak za

starodavni način prebujanja zavesti, da smo vsi odgovorni za vzdrževanje
naših sakralnih prostorov. Hvala vam za razumevanje in vsak vaš dar!
Papež Frančišek: »V vsakem družinskem izzivu, naj bo žalosten ali
vznemirljiv, bodite pogumni in spokojni. V svojih srcih ohranite Božje
čudeže, ki se skrivajo v vsakem trenutku vašega vsakdanjika, in jih
premišljujte! Bog nas ima rad in vse obrne v dobro tistih, ki ga iščejo.«
Skrbi so v duši kot nenehen in nežen nasprotni veter, ki pticam omogoča
letenje. Poskusite to upoštevati, ko se spopadate z monotonostjo dela,
spremembami urnikov, hrupom sosedov, nestrpnimi vozniki, družinskimi
težavami itd. Vse te okoliščine so priložnosti za življenje v milosti in na
poti svetosti.
Otroci pri maši 7. Dajajte tihe iztočnice otrokom
za razmišljanje. Potihem in na kratko jim lahko
pojasnite, kaj se dogaja med različnimi deli
mašnega obreda. Če se jim bodo stvari zdele bolj
smiselne, jih bo dogajanje dosti bolj zanimalo.
Papež Frančišek: Rodovitna, porajajoča ljubezen je simbol notranje
Božje resničnosti. Vedno, ko je spočet otrok, moški in ženska rojevata z
Božjo pomočjo. Sina ali hčer dajeta Bogu, ki posreduje v tej ljubezni. Zato
je vsako človeško življenje edinstveno in dragoceno in ga je treba zaščititi.
Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa ’podoba’ Boga
stvarnika. Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje
resničnosti. […] Kajti sposobnost človeškega para, da posreduje življenje,
je pot, po kateri se razvija zgodovina odrešenja. V tej luči postane
rodoviten odnos para podoba, skozi katero odkrijemo in opišemo
skrivnost Boga.
Ko otroci nočejo sodelovati, ko so jezni ali prestrašeni, takrat rabijo našo
navzočnost in podporo, da svoja čustva svobodno izrazijo v varnem
okolju. Če otroci vedo, da so njihova čustva dovoljena, jih ne zadržujejo v
sebi, ampak se naučijo z njimi ravnati. Na tak način obvladujejo tudi svoje
vedenje.
Dr. Laura Markham
Bralci Božje besede:
6. nedelja med letom
Dekliška nedelja
13.02.2022

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

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

7. nedelja med letom
Družinska nedelja
20.02.2022
8. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
27.02.2022

7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Kristina Strnad
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: Karmen 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, 04. 03. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
PESEM O SVETOSTI
Z vzklikom »Svet, svet, svet« občestvo opeva najvišjo Božjo svetost in pozdravlja Kristusa Odrešenika. Gre za slovesen vzklik, ki izhaja
še iz Stare zaveze. V videnju svojega poklica prerok Izaija (740 pr. Kr.)
v templju zagleda odprto nebo; zasliši serafine, ki so drug drugemu klicali: »Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami« (Iz 6,3). Nato Izaija podkrepi sad te Božje svetosti, ki je Božja slava na zemlji, saj pravi: »Polna
so nebesa in zemlja tvoje slave!« Liturgija predstavlja prihod Večnega v
čas in vključevanje zemeljske hvalnice v hvalnico pred Božjim prestolom.
Vzklik hozana ali hebr. Hoši'áh na' (hozana, Mt 21,9), ki pomeni
»Daj, Gospod, rešitev, pomagaj vendar, daj, da bomo odrešeni«, je vzet
iz Ps 118,25. Judje so ta vzklik in psalm prepevali v procesiji na sedmi
dan šotorskega praznika.
Drugi del te zmagoslavne pesmi se nanaša na Kristusa: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu« (Mt 21,9; Ps 118,26). Gre za
pozdrav, ki so ga Judje namenili vsakemu romarju, iki je prišel v Jeruzalem. S tem pozdravom je množica vzklikala Jezusu, ko je na cvetno nedeljo prihajal v Jeruzalem.
»Svet« je zmagoslavna pesem, ki naj napolni nebo in zemljo z
veseljem. Zraven aleluje je eden najpomembnejših vzklikov pri
evharistični daritvi. Če ga prav razumemo, bi ga morali pravzaprav vselej
peti. Tako se moremo pridružiti hvalospevom nebeškega mesta, kjer
nam je Kristus sam pripravil bivališče. V hvalospevu pojemo: »Zato z
angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico.« To
pomeni, da je »Svet« pesem, ki združuje v isto hvalnico hvalospev
angelov, svetnikov, zemeljske Cerkve in stvarstva. Skratka, vse, kar
obstaja, je poklicano, da opeva absolutno Božjo svetost, svetost Svete
Trojice.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
6. nedelja med letom
»Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili,
izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo
zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti
dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v
nebesih je veliko.«
13. 02. – 20. 02. 2022

Papež Frančišek: Celostna skrb za bolnike in kultura bratstva kot zdravilo
Izkušnja bolezni nas naredi krhke in začutimo potrebo po drugih. A ne le
to. »Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga:
vprašanje, ki išče nov pomen in novo smer za bivanje, ki včasih morda ne
najde takoj odgovora.«
Nikoli »ne smemo pozabiti enkratnosti vsakega bolnika, z njegovim dostojanstvom in njegovo krhkostjo.« Oseba v svoji celovitosti potrebuje
nego: telesa, uma, čustev, svobode in volje, duhovnega življenja ... Zdravljenja se ne more razkosati; ker se ne more razkosati človeka. Svetniki, ki
so skrbeli za bolnike, so vedno sledili Učiteljevemu nauku: zdraviti rane
telesa in duše; moliti in delati za fizično in duhovno ozdravitev, za oboje.
Ta čas pandemije nas uči, da na bolezen gledamo kot na globalni
pojav in ne samo individualni, in nas vabi k razmisleku o drugih vrstah
»patologij«, ki grozijo človeštvu in svetu. Individualizem in brezbrižnost do
drugega sta dve vrsti egoizma, ki sta žal razširjeni v svetu potrošniške
blaginje in ekonomskega liberalizma; in neenakosti, ki iz tega izhajajo, se
kažejo tudi na zdravstvenem področju, kjer so nekateri deležni tako imenovane »odličnosti«, mnogi drugi pa s težavo dostopajo do osnovne
oskrbe. Zdravilo za ozdravitev tega družbenega »virusa« je kultura bratstva, ki temelji na zavedanju, da smo vsi enaki kot človeške osebe, vsi
enaki, otroci enega Očeta. Na tej osnovi bomo lahko imeli učinkovito
zdravstveno oskrbo za vse. A če nismo prepričani, da smo vsi enaki, stvari
ne bodo šle dobro.
Polno hvaležnosti, namenjam vsem, ki so v svojem življenju in pri
delu vsak dan blizu bolnikom. Družinam in prijateljem, ki z naklonjenostjo
skrbijo za svoje drage ter z njimi delijo veselje in upanje, bolečino in bridkosti; zdravnikom in medicinskim sestram in bolničarjem, farmacevtom in
vsem zdravstvenim delavcem, ter tudi bolnišničnim kaplanom, redovnicam in redovnikom ustanov, ki se posvečajo skrbi za bolnike, in številnim
prostovoljcem – vsem zagotavljam svoj spomin v molitvi.

