3. velikonočna nedelja
Sv. Jožef, delavec
01. 05. 2022

Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Marijo Mlakar (obl.) (Jurekovo)

Ponedeljek 02. 05. 2022
Ob 19.00 za + Matildo in Jožefo Pliberšek (obl.)
Atanazij, škof
Torek 03. 05. 2022
Filip in Jakob ml., apostola
Sreda 04. 05. 2022
Florijan (Cvetko), muč.
Četrtek 05. 05. 2022
Katarina Cittadini, red. ust.
Petek 06. 05. 2022
Dominik Savio
Sobota 07.05.2022
Gizela, opatinja
4. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
08. 05. 2022

Ob 19.00 uri za + Terezijo Zorko (obl.)
Ob 19.00 uri za + Borisa Flisa (8. dan)
Ob 19.00 uri seja ŽPS
Ob 19.00 uri za + Janeza (obl.), Nežiko in rodbino Tonkovič
Ob 7.00 uri za + Marijo in Franca Brdnika
Ob 7.00 uri za + Marijo Juhart (obl.) in Antona
(Kreps)
Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Alojza Gašpareca

1. Jutri začenjamo Šmarnično pobožnost, zato prosim vse otroke k večerni
maši in šmarnični pobožnosti. Letos bomo brali šmarnice z naslovom: Marija ima rada vse otroke avtorice Špele Pahor. Starši, po dveh letih premora zaradi pandemije poskrbite, da bodo otroci vnovič prihajali redno k
šmarnicam. Spodbudite in nagovorite jih, pa tudi sami pridite k tej pobožnosti. Nekdo je dejal: »Udeležba otrok pri Šmarnicah je preizkus staršev,
ali resnično želijo, da ostanejo otroci v
življenju verni ali ne!«
Letošnje šmarnice nam bodo v živahnih
dialogih in pismih z vseh koncev sveta
predstavljali življenje otrok v misijonih.
Seznanile nas bojo s poslanstvom misijonarjev in nas hkrati vabile, da bi prepoznali, kako nas Bog kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih. In vse
to z namenom, da naše življenje postane dar za Boga.
2. V sredo po večerni maši prosim vse člane ŽPS na sinodalno srečanje.
3. Prihodnjo soboto, 7. maja, bo v župniji Cirkovce Škofijsko srečanje zakoncev in družin. Ob 14.30 bo slavljenje s skupino Karizma, ob 15.00 uri
predavanje in delo po skupinah, ob 17.00 uri pa družinska sv. maša, ki jo
bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. V zvonici si vzemite vabila.
4. Iskrena hvala Alfonzu Zajku za popravilo zvona; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

5. Hvala Mihi Pemu za majsko drevo (majpam), Daniju Lubeju in Stanetu Mlakarju
za organizacijo in vsem 27-moškim za
postavitev, seveda po stari tradiciji brez
dvigala; hvala Otu Listu in Francu Jankoviću za pogostitev, Minki Pem za kruh,
70-letniku Matjažu Pemu in tudi ostalim
za dobro vino. 30-metrsko drevo je vnovič priča lepega sožitja in sodelovanja.
Velika zmagovalka volitev, Golobova
stranka, je napovedala:
•
•
•
•
•
•
•

podporo posvojitvam otrok v
homoseksualna razmerja;
podporo trgovini z otroki (t.i.
nadomestno materinstvo);
podporo uvedbi jezika, ki ne uporablja moške in ženske slovnične oblike;
podporo uvedbi »spolno nevtralnih« stranišč v šolah, državnih ustanovah;
podporo uvedbi izobraževanja za spremembo spola pri otrocih v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah;
podporo uvedbi medicinske zastrupitve bolnih in ostarelih (t.i. evtanazija in
asistirani samomor); promoviranju splava v osnovnih in srednjih šolah;
podporo nižanju plač in pokojnin ter uvedbi nepremičninskega davka.
e-Glasnik za življenje, družine in svobodo, št. 17-2022, 26.4.2022

Ob takšnih napovedih smo poklicani k še intenzivnejši molitvi za slovenski narod in za domovino.
Otroci pri maši: 17 Otroci se pri sv. maši zelo radi igrajo s pripomočki, ki
so si jih prinesli s seboj. Morda se nam poraja vprašanje, ali sploh morejo
slediti sv. maši in do kakšne mere? Z dogajanjem pri sv. maši so zelo na
tekočem, saj del njih sledi poteku maše, čeprav tega ne pokažejo. Vsak
otrok ima sebi ljubi del, ki ga prepozna in se takoj umiri. Nekatere pomiri
aleluja, druge darovanje, spet druge blagoslov. Dopustimo jim, da
postopoma odkrivajo dele sv. maše, saj bodo le tako lahko osvojili celoto.
Bralci Božje besede:
3. velikonočna nedelja
Nedelja mož in fantov
01.05.2022

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

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

4. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
08.05.2022
5. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
15.05.2022

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Tina Pučnik

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:
EVHARISTIČNA MOLITEV: DRUGO DAROVANJE
Drugo darovaPri maši imamo prvo darovanje, ko darujemo Bogu kruh
nje:
in vino, razne druge darove (hrano, obleke, denar…),
V prvi evharipa tudi svoje veselje, žalost, zahvale in prošnje. To imestični molitvi
nujemo darovanjski obred, ki je pred evharistično molimolimo:
tvijo.
Tvojemu nesPo posvetilnih besedah in anamnezi pa darujemo Bogu
končnemu veličastvu darujemo Očetu Njegovega Sina, ki nas spravlja z Očetom, saj
pravi mašnik v drugi evharistični molitvi: »Darujemo ti
od tvojih darov
kruh življenja in kelih zveličanja«, v tretji evharistični
čisto, sveto in
molitvi pa: »V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daribrezmadežno
žrtev, sveti kruh tev.«
večnega življeKruh in vino, ki smo ju darovali, nista več kruh in vino,
nja in kelih neampak »čista, sveta in brezmadežna žrtev«, to je Kristus
minljivega zvesam. Daroval se nam je, da bi ga mi darovali nebeškemu
ličanja.
Očetu.
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
(Molimo vsak dan v mesecu maju)
Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo.
Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt
9,37). Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve in tudi naše škofije
ter ji podari dovolj svetih duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov
in redovnic, ki bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu
in uresničili svoje poslanstvo.
Koliko solz je na svetu pretočenih v vsakem trenutku.
Vsaka je drugačna od druge, a skupaj oblikujejo
»ocean bede, ki prosi usmiljenja, sočutja, tolažbe«.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

»SONČNE PRIHOVE«
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
3. velikonočna nedelja
»Gospod, ti vse veš, ti veš,

da te imam rad.«
01. 05. – 08. 05. 2022

Papež Frančišek: Odnos med taščami in snahami
Danes je tašča mitična osebnost; ne rečem, da si jo predstavljamo kot
hudiča, vendar pa se o njej vedno slabo misli. In tašča je mama tvojega
moža, je mama tvoje žene. Razmislimo danes o tem precej razširjenem
občutku – da je bolje, da je tašča čim bolj daleč. Ne! Je mati, je ostarela.
Ena najlepših stvari za babice je videti vnučke; ko imajo njihovi otroci
otroke, ponovno oživijo. Bodite pozorni na odnos, ki ga imate s svojimi
taščami. Da, včasih so malo posebne, vendar pa so ti podarile
materinstvo sozakonca, dale so ti vse. Vsaj osrečite jih, da bodo lahko
srečno preživele starost. In da, če imajo kakšno napako, naj se popravijo;
in tudi vam taščam pravim: pazite na svoj jezik, kajti jezik je eden najhujših
grehov tašč, bodite pozorne.
Papež naroča, da se naj „mladi pogovarjajo s starimi starši, mladi z
ostarelimi, naj ostareli govorijo z mladimi. Ta most moramo ponovno
močno vzpostaviti, saj je v njem tok
rešitve, sreče. Naj nam Gospod pomaga,
da bi na ta način v družinah rasla
harmonija; tista konstruktivna harmonija,
ki gre od ostarelih k mladim; ta čudoviti
most, ki ga moramo varovati in braniti.“
Papež Frančišek mladim: Pri izgradnji
kulture srečanja v službi Božjemu kraljestvu je bistveno osebno
prizadevanje. »Ne gre zgolj za to, da vidimo, ampak da gledamo; ne gre
samo za to, da slišimo, ampak je potrebno poslušati; ni dovolj, da ljudi
srečamo ali gremo mimo njih, ampak se moramo z njimi ustaviti ter se
ukvarjati s stvarmi, ki so resnično pomembne.« Na ta način po papeževih
besedah naše skupno življenje postaja »resnična izkušnja bratstva,
karavana solidarnosti, sveto romanje.« (Apostolska spodbuda Evangelii
Gaudium, 87) Ob koncu govora, izročenega v branje, je sveti oče
prisotnim zaželel, naj »vsak na svoj način v univerzitetnem okolju
spodbuja kulturo srečanja in tako pomaga ohranjati plemenito irsko
tradicijo gostoljubnosti, sprave, zvestobe evangeliju ter vztrajnosti v
prizadevanju za svetost.«

