1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
06. 03. 2022

Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + starše Flis in sina Stanislava (iz
Dobriške vasi)

Ponedeljek 07. 03. 2022
Perpetua in Felicita, muč.
Torek 08. 03. 2022
Ob 18.00 za + Matildo Pliberšek (Petkova, 8. dan)
Janez od Boga, red. ust.
Sreda 09. 03. 2022
Ob 18.00 za + Alfonza Zajka (obl.) in Jožefo
Kunigunda, kraljica
Četrtek 10. 03. 2022
Ob 7.00 za zdravje
40 mučencev iz Armenije

Petek 11. 03. 2022
Benedikt, škof
Sobota 12.03.2022
Justina, regovnica
2. postna nedelja
Dekliška nedelja
13. 03. 2022

Ob 18.00 za + Lizo in Bena Kvasa (obl.)
Ob 07.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman)
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Karla (obl.), Marijo in Jožeta Kolarja

1. Od petka do danes so naši pevci na intenzivnih vajah v Radencih. Želimo
jim veliko uspehov v prizadevanju za vedno lepšo hvalnico Gospodu.
2. V torek po večerni maši imamo sinodalno srečanje kateheti in katehistinje.
Prosim za zanesljivo udeležbo.
3. V sredo, na pepelnico, smo stopili v postni čas, ki je čas intenzivnejše
molitve, odpovedi vsemu slabemu in dobrim delom. Iskrena hvala za lepo
udeležbo pri maši. Ker divja v neposredni bližini vojna zaradi napada
Rusije na Ukrajino (24.2.), vas lepo prosim, da vsak dan zmolimo vsaj eno
desetko rožnega venca, da se vnovič vpostavi mir.
4. Iskrena hvala Alfonzu Zajku za ograjo za drva.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Pismo slovenskega misijonarja (Pedra Opeke) ruskemu predsedniku
Mojemu bratu Vladimirju Putinu! Brat Vladimir, ta četrtek, 24. februarja,
smo se prebudili v veliki zaprepadenosti, ko smo videli, da si razglasil
vojno in sprožil napad na ukrajinsko ljudstvo, suveren narod, ki spoštuje
mednarodne zakone in ni nikoli nameraval napasti Rusije. Državljani
številnih držav smo občutili veliko grenkobo, žalost in sram ob tvojem
dejanju, polnem norosti in megalomanije. … Edina rešitev, ki si jo našel v
svojem egoizmu in iztirjeni oblasti, je bila ta, da si ob treh zjutraj začel
vojno in presenetil svoje nekdanje sovjetske brate. Minuto po tvojem
govoru se je nad Ukrajino zgrnil oblak raket in izstrelkov. …

Svobodni možje in žene, … povzdignite glas v obsodbo tega barbarskega
dejanja nad ukrajinskim ljudstvom. … Vsi smo državljani naše Zemlje, vsi
smo enakovredni, vsi smo bratje in sestre in vsi odgovorni za gradnjo
boljšega sveta za vse otroke sveta, ki bodo prišli za nami in nadaljevali
življenje na Zemlji. Nehati moramo misliti, da imajo nekateri večje
dostojanstvo kot drugi. … Vojaki imajo družine, imajo brate in sestre, ki
jih bodo objokovali, če izgubijo življenje. Mislim na ruske vojake, ki ne
bodo vedeli, zakaj so umrli ali zakaj so bili ubiti. ... Vojna, ki si jo začel, je
neodgovorno dejanje, ki škodi človeštvu. Z vojno ne bomo nikoli rešili
človeških sporov; narodi tega sveta se pogovarjajo v dialogu in z
diplomacijo. … Skupna človeškost nas povezuje onkraj ideologij, ver ali
rasnih pojmovanj; smo del istega človeštva, z razlikami, a svobodni in
enakovredni drug drugemu.
Brat Vladimir, vrni se k zibelki človeške družine ter bodi brat, ki gradi
skupno dobro in solidarnost, da bi vsi ljudje prihodnjih generacij na Zemlji
lahko živeli v dostojanstvu, pa tudi z enakimi pravicami in dolžnostmi! …
Vedno sem verjel, da je vsak človek moj brat in sestra. Kako naj te
prepričam, brat Putin, da pustiš vojno in ustaviš ubijanje nedolžnih
državljanov? Prosim te, dragi Vladimir, ustavi vojno, odreci se diktaturi,
laži, lažnemu videzu in dvojnosti. Bodimo vsi skupaj resnicoljubni,
pravični, solidarni!
Oče Pedro Opeka
Otroci pri maši: 10
radi opazujejo kipe, podobe in slike.
Ko nas vprašajo, kaj je na sliki, jim na
kratko odgovorimo, da potešimo
njihovo radovednost. Po sveti maši ali
na poti domov, še bolje pa doma, ob
primerni literaturi, otrokom razložimo,
kaj se je zares dogajalo. Skušajmo
začeti s preprostimi razlagami, ki bodo
z leti zrasle v zapletene debate. Tako bo otrok skozi leta pridobil celostno
podobo, ki bo primerna njegovemu razumevanju in njegovi starosti.
Bralci Božje besede:
1. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
06.03.2022

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

10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Timi Kos

2. postna nedelja
Dekliška nedelja
13.03.2022
3. postna nedelja
Družinska nedelja
20.03.2022

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

10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik
10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Žan Pem

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

petek, 11. 03. 2022
petek, 18. 03. 2022
petek, 24. 03. 2022
petek, 01. 04. 2022
petek, 08. 04. 2022
petek, 15. 04. 2022
petek, 22. 04. 2022

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

petek, 29. 04. 2022
petek, 06. 05. 2022
petek, 13. 05. 2022
petek, 20. 05. 2022
petek, 27. 05. 2022
petek, 04. 03. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.
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RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
BESEDE POSTAVITVE EVHARISTIJE
Ko se
Besede postavitve so besede evangelista (Mt 26,26; Mr
je pro- 14,22; Lk 22,15) ali apostola Pavla (1 Kor 11,23), s katerimi je opistosano dogajanje zadnje večerje. Zato se v različnih evharističnih
voljno
molitvah razlikujejo. Na začetku so besede: Tisti večer pred svojim
izročil
trpljenjem, ali Ko je šel prostovoljno v trpljenje, ali Tisto noč, ko je
v trbil izdan, Ko je prišla ura…« itd., ki prikličejo v spomin dogodek
pljenje, zadnje večerje, ki je povezan s Kristusovim darovanjem na križu.
Prva pomembna stvar je v tem, da je šel Jezus prostovoljno
je vzel
v trpljenje, to je, da je iz ljubezni do nas sprejel trpljenje in se dakruh,
roval za naše odrešenje. Nato je Jezus vzel kruh in se zahvalil
se zaoziroma ga blagoslovil, kar podčrta, da se moramo tudi mi zmeraj
hvalil,
ga raz- zahvaljevati Bogu za vsakdanji kruh in nad njim zmoliti blagoslovno molitev.
lomil,
Toda Jezus ni izročil kar tako celotnega hleba kruha, ampak
dal
svojim ga je razlomil in ga razdelil učencem; ni ga razlomil zato, da bi ga
dal vsakemu en košček, ampak, da bi to dejanje imelo tudi dariučencem in tveni pomen. Ko je Jezus razlomil kruh, je ponazoril, da je njegovo
življenje daritev, da bo kot »Jahvejev služabnik strt za naše prerekel:
stopke« (prim. Iz 53,5) in da bo razdeljen za mnoge, s čimer je
nakazal, da naj bo tudi njihovo in naše življenje v službi bližnjega.
Lomiti in biti razlomljen pomeni izpolnjevati njegovo naročilo.
Sveti Ciril Jeruzalemski je krepil vero svojim vernikom v presveto evharistijo z besedami: »Ne glej na kruh in na vino kot na
nekaj navadnega, ampak na njegovo telo in kri. (…) Ne presojaj
stvari po okusu, v veri bodi trdno prepričan, da si postal vreden
Kristusovega telesa in krvi.«
Njegovo darovanje je v službi človeštva. Zato je razdelil
posvečeni kruh in tako nakazal, da naj bo tudi naše življenje v službi bližnjega. Lomiti in deliti kruh Življenja pomeni izpolnjevati Njegovo naročilo.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

»SONČNE PRIHOVE«

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
1. postna nedelja
ne živi samo od kruha, ampak od
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.«

»Človek

06. 03. – 13. 03. 2022

Papež Frančišek: Molitev je rodovitna brazda, v katero sejemo duha miru
tudi sredi vojnih grozot.
Sveti oče je Poljakom takole dejal: »Vi ste prvi podprli Ukrajino, ko ste
odprli svoje meje, srca in vrata svojih domov Ukrajincem, ki bežijo pred
vojno. Velikodušno jim ponujate vse potrebno, da bi lahko živeli dostojno,
kljub dramatičnosti tega trenutka.« Izrazil je svojo globoko hvaležnost ter
spomnil na frančiškanskega brata, ki je Ukrajinec. Njegovi starši se nahajajo v podzemnih zakloniščih v kraju blizu Kijeva, da bi se zavarovali pred
bombami. Ta pater pa »je tukaj z nami« in »še naprej opravlja svoje dolžnosti«, kot je dejal sveti oče. »Ko spremljamo njega, spremljamo vse
ljudstvo, ki trpi zaradi bombardiranja, njegove ostarele starše in mnoge
ostarele osebe, ki so v podzemlju, da bi se zavarovali. V srcih nosimo
spomin na te ljudi.«
Sicer pa je papež pozval k molitvi za mir v Ukrajini in dejal: »Naša molitev
in post naj bosta sta prošnja za mir v Ukrajini,« ter izpostavil, da »se mir
na svetu vedno začne z našim osebnim spreobrnjenjem in hojo za Kristusom«. Romarjem pa je zaželel, da bi postni čas, ki ga začenjamo z molitvijo in postom za mir v Ukrajini, »vse pripeljal do veselja velike noči s
srcem, ki je očiščeno in prenovljeno z milostjo Svetega Duha«. »Začnimo
ta postni čas v duhu spokornosti in molitve ter kličimo Božje usmiljenje
nad nas ter mir za ves svet,« je dodal.
Knez miru, prosimo te za mir v Ukrajini. Vse prebivalce Ukrajine obvaruj
vojnih grozot in slehernega nasilja.
Gospod, daj politikom zdravo pamet,
da bodo sovraštvo premagovali z ljubeznijo, nezaupanje z razumevanjem,
neenakopravnost z bratsko povezanostjo. Odpri naša srca za brate in sestre, ki trpijo in umirajo v vojni v Ukrajini. Naj zavlada mir in pravičnost, da
bo med vse ljudi vseh ras in jezikov prišlo tvoje kraljestvo miru in ljubezni.
To te prosimo po Kristusu, Knezu miru, in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

