4. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
08. 05. 2022

Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Alojza Gašpareca

Ponedeljek 09. 05. 2022
Ob 15.00 pogrebna za + Anito Fiehter Lipuš
Izaija, prerok
Torek 10. 05. 2022
Ob 19.00 uri za + Dušana Justineka (obl.) in MarJanez Avilski, duhovnik
jeto
Sreda 11. 05. 2022
Ob 19.00 uri za + Alberta Firerja (obl.), Jožefo in
Aleksander, papež
Emilijo
Četrtek 12. 05. 2022
Ob 19.00 uri za + Ludvika Kobaleja (obl.)
Leopold Mandić, redovnik
Ob 7.00 uri za + Angelo Lipuš (obl.), Alojza in
Petek 13. 05. 2022
Slavka
Fatimska Božja Mati
Ob 19.00 Šmarnice
Sobota 14.05.2022
Ob 7.00 uri za + Anico Pučnik ter starše Pučnik
Justina, mučenka
Jug
Ob 07.00 uri za žive in + farane
5. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
Pri Sv. Joštu
15. 05. 2022
Ob 10.00 uri za + Jožeta in Karolino Jančič
1. Jutri odpadejo Šmarnice, v petek pa bodo, četudi ne bo večerne maše.
Starši, spodbudite otroke, da pridejo k večerni maši in »šmarnicam«, pa
tudi sami pokažite, da je maša in »šmarnice« čudovit pogovor z Bogom,
v duhovno rast in utrjevanje pripadnosti Cerkvi. Vem, da imate po službi
še veliko za postoriti doma, da pa bi si ne mogli vzeti časa vsaj enkrat ali
dvakrat na teden, pa verjetno ne drži. Če pa že sami ne morete priti, pa
prosite stare starše, da naj pripeljejo svoje vnuke in vnukinje k maši in
šmarnicam. Stari starši vam bodo nadvse hvaležni.
2. Za prihodnjo soboto smo načrtovali koncert pri Sv. Joštu, a smo ga zaradi
nekaterih odsotnosti prestavili na zadnjo soboto v mesecu, to je 28. maja,
medtem ko bo sveta maša prihodnjo nedeljo ob 10.00 uri pri Sv. Joštu.
3. V zvonici si vzemite zgibanko za brezplačno enomesečno naročnino Družine na vaš naslov. V letošnjem letu namreč Družina praznuje 70-letnico
izhajanja. Branje verskih vsebin je v poplavi informacij potrebno še toliko
bolj in zavedamo se, kako ključno je podpiranje takih vsebin.
4. Turistična agencija Sajko Turizem iz Slovenske Bistrice sporoča, da organizira petdnevno ROMANJE V LURD in sicer od 18. do 22. maja. Romanje
bo vodil p. Janez Papa, frančiškan, turistični vodnik na poti pa bo Milan
Sajko. Cena znaša približno 435,- €. Čim prej se prijavite na številko:
041/736-031. Ne bo vam žal. Podrobnejše informacije so na oglasni deski.
5. Iskrena hvala pekarni Strnad za kruhke na veliki četrtek; Martinu Juhartu,
Žanu Pučniku in Simonu Korošcu za košnjo trave; Stanki Vivod za šivanje

cerkvenih stvari; Alfonzu Zajku za železne kotnike; hvala za čiščenje in
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto.
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.
Mati Terezija o svojem poklicu: “Popolnoma se bom posvetila Bogu”
Imela sem dvanajst let, ko sem si prvič zaželela, da bi popolnoma pripadala Bogu. Šest let sem tako razmišljala in molila ter prišla do prepričanja,
da me Bog resnično kliče. Dokončno odločitev sem sprejela na predvečer
praznika Marijinega vnebovzetja, 14. avgusta 1928. Na
njeno odločitev je vplival tudi svetniški skopski škof Janez
Gnidovec. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal,
obhajal me je in mi rekel: “V misijone greste. Dajte Jezusu
vse, samo zanj živite, bodite samo njegova, samo njega ljubite, samo zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v življenju.” Prepričana sem, da prosi zame in da imam pri Jezusu zaščitnika.
Otroci pri maši: 18 Pregovor pravi, da kdor poje, dvakrat moli. Pri sveti
maši radi pojmo pesmi skupaj z ostalim občestvom. Čeprav imamo pevski
zbor, ki poje, oni niso namesto nas, kadar se poje občestvene pesmi.
Prisluhnimo jim, kadar pojejo zborovske pesmi, kadar pa so na vrsti
občestvene, smo vabljeni k petju vsi. Če bomo peli odrasli, bodo peli tudi
otroci. Otroci res še ne znajo besedil, znajo pa zelo dobro spremljati z
brundanjem ali na na... Nič hudega. Počasi bodo sledili refreni, kasneje
še ostale kitice. Ni lepšega učenja pesmi, kot spontanega spremljanja že
od samih začetkov. Bodimo jim lep zgled.
Bralci Božje besede:
4. velikonočna nedelja
Dekliška nedelja
08.05.2022

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

5. velikonočna nedelja
Družinska nedelja
15.05.2022
6. velikonočna nedelja
Nedelja žena in mater
22.05.2022

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

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Tina Pučnik
10.00
1. berilo: Pija Pučnik
2. berilo: Daša Pučnik

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

41
II. EM: »naj nas
Sveti Duh po
prejemu Kristusovega telesa in
njegove krvi
združi, da bomo
vsi eno.«
III. EM: »napolni
nas s Svetim Duhom, da bomo
eno telo in en
duh v Kristusu.«
IV. EM:
»vse, ki bodo deležni istega kruha
in keliha, naj
Sveti Duh združi
v eno telo, …«

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.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
EVHARISTIČNA MOLITEV: DRUGA EPIKLEZA
Po drugem darovanju, to je darovanju Kristusa nebeškemu Očetu, sledi druga epikleza, to je klicanje
Svetega Duha nad zbrano ljudstvo, da bi prešli iz razkropljenega ljudstva v substanco zbranega ljudstva, se
pravi Cerkve, ki uresničuje Jezusovo željo, da bi bili vsi
eno. Jezus je namreč prosil Očeta, »da bi bili vsi eno,
kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v
naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.« (Jn 17,21)
Gre za prošnjo za spremenjenje nas v »eno telo«, to je
v »Kristusovo mistično telo«, ki je Cerkev. To pomeni,
da maše ne moremo obhajati vsak zase, ampak le v
tesni notranji povezanosti med seboj in z Bogom. Sveto
mašo lahko obhajamo le kot občestvo in za občestvo,
saj je končni cilj in namen bogoslužja graditev Cerkve.
Kdor je odprt delovanju Svetega Duha, se v bogoslužju
ne sme počutiti osamljenega in nenagovorjenega.

Branko Cestnik je na FB objavil rusko razlago pete Božje zapovedi »Ne
ubijaj«, ki so jo zapisali v časopisu Psihologičeskij Žurnal. Takole pravi:
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da niso mrtvi, ampak se
pretvarjajo;
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da nisem politolog, da bi
govoril o politiki;
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da tudi oni niso bili angeli
in da so tudi oni krivi;
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da je vse relativno;
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da gre za mojo varnost;
Ko rečem: „Ne ubijaj ljudi“ – mi odgovorijo, da so vedno ubijali.
To je ideologija Hitlerja, Stalina, Putina in somišljenikov, ki jim Božje zapovedi niso več vrednota.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

»SONČNE PRIHOVE«
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
4. velikonočna nedelja
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
»Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj.«
08. 05. – 15. 05. 2022

Papež Frančišek: Gospodov klic ni vdor Boga v našo svobodo; ni neka
"kletka" ali breme, naloženo na naša ramena, ampak je ljubeča pobuda,
s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki
ga želi deliti z nami.
Bog želi, da naše življenje ne bi postalo plehko in vnaprej določeno, ujeto
v vsakodnevno rutino in neodzivno za tiste izbire, ki bi mu mogle dati
smisel. Gospod ne želi, da bi živeli iz dneva v dan, misleč, da v bistvu ni
ničesar, za kar se je vredno strastno boriti, in bi s tem počasi zadušili
notranjo željo. Bog hoče, da odkrijemo, kako je vsak od nas poklican k
nečemu velikemu. Poklic je vabilo k hoji za Jezusom po poti, ki si jo je
zamislil za nas, za našo osebno srečo in za dobro tistih, ki so okoli nas.
Sprejetje te obljube seveda zahteva pogum, da tvegamo in naredimo
izbiro. Prvi učenci, ki so začutili Njegov klic, da sodelujejo pri nečem
večjem, "so takoj pustili mreže in šli za njim" (Mr 1,18). Odgovoriti na
Gospodov klic pomeni povsem zastaviti samega sebe in se soočiti z
velikim izzivom. Pomeni biti pripravljen zapustiti vse, kar nas hoče
priklepati na našo malo barko in nam preprečiti, da bi naredili dokončno
izbiro. Poklicani smo, da smo drzni in odločni pri iskanju Božjega načrta
za svoje življenje. Mislim tudi na odločitev za poroko v Kristusu in na
ustvarjanje družine ter tudi na vse druge poklice, povezane z delom in s
poklicnim življenjem, na zavzetost na področju dobrodelnosti in
solidarnosti, na družbeno in politično odgovornost in tako naprej. Gre za
poklice, ki nas naredijo nosilce obljube dobrote, ljubezni in pravičnosti ne
samo za nas same, temveč tudi za družbene in kulturne kontekste, v
katerih živimo, ki potrebujejo pogumne kristjane in pristne priče Božjega
kraljestva. V srečanju z Gospodom more nekdo začutiti privlačnost klica
v posvečeno življenje ali v službeno duhovništvo. Gre za odkritje, ki
privlači in obenem straši: čutiti se poklicani, da bi postali »ribiči ljudi« v
ladji Cerkve s popolno podaritvijo samega sebe in prav tako z zvestim
služenjem evangeliju, bratom in sestram. In vendar ni večjega veselja,
kakor da nekdo tvega življenje za Gospoda! Zlasti vam, mladi, želim
povedati: ne bodite gluhi za Gospodov klic!

