NEDELJA SVETE TROJICE
Dekliška nedelja
12. 06. 2022

Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Antona Zajka

Ponedeljek 13. 06. 2022
Ob 19.00 uri za + Kristino Bučar (8. dan)
Anton Padovanski, redovnik
Torek 14. 06. 2022
Rihard, opat
Sreda 15. 06. 2022
Vid, mučenec
Četrtek 16. 06. 2022
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Petek 17. 06. 2022
Terezija, redovnica
Sobota 18.06.2022
Gregor Janez Barbarigo, škof

Ob 19.00 uri za +Ivana in Julijano Podergajs
(Sp. Grušovje)
Ob 19.00 uri za + Gabrijelo Ramot (obl.) in
Avguština
Ob 19.00 uri za + Janeza, Antona in Martina
Pučnika ter sorodnike (Štrank)
Ob 19.00 uri za + Janka Brdnika ( 390)
Ob 7.00 uri za + Alojza Gorenaka (obl.)

Ob 07.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Frančiška Skrbinška
(obl.) in sorodnike
1. Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ko naj se spomnimo in poglobimo
vero, da smo bili krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in da je
Bog občestvo treh oseb, ki vedno delujejo v povezanosti ali sodelovanju,
kot eno, četudi Očetu pripisujemo, da je Stvarnik vesoljstva in človeka,
Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu duhu pa dela posvečenja. Bl.
A. M. Slomšek je zapisal, da si lahko skrivnost Svete Trojice predstavljamo z drevesom, ki ima tri vrhe. Eno deblo in trije vrhi so eno drevo. Tako
je tudi en sam Bog in tri osebe Svete Trojice.
2. V četrtek bomo obhajali praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi oziroma
Telovo. Kot po navadi bomo imeli po maši Telovsko procesijo okrog cerkve. Tako bomo javno izpovedali svojo vero v Najsvetejši Zakrament in se
slovesno zahvalili Gospodu za neizmerno dobroto, ki nam jo je naklonil v
Svetem Rešnjem telesu. Mežnarja, ključarje in krasilke prosim, da pripravite vse za procesijo. Veselimo se tega čudovitega bogoslužja.
3. Jutri bomo gostili posebno Nadškofijsko sinodalno skupino z nadškofom
g. Alojzijem Cviklom, ki je odgovorna za pastoralno dogajanje in pastoralni
načrt nadškofije Maribor.
4. Iskrena hvala Antonu Leskovarju ter faranom Novega Tepanja za 150 €
za rože, Milanu Pučniku in faranom Dobrove za 350 € in Alojzu Lubeju ter
faranom Prihove za 480 € za rože za cerkev; hvala Tini Sojar Voglar za
vpisovanje v krstno, poročno in mrliško knjigo; hvala Petru Tonkoviču in
Branku Brumecu za obrezovanje dreves; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
12. nedelja med letom
Družinska nedelja
19. 06. 2022

Telovska procesija:
V Telovski procesiji, ki je častilna in prošnja procesija, spremljamo Jezusa v Najsvetejšem Zakramentu. Kakor je Jezus nekoč hodil po zemlji
in blagoslavljal sad zemlje in delo človeških rok, tako blagoslavlja tudi
danes v skrivnosti Svetega Rešnjega telesa naša polja, vinograde, vrtove in gozdove, naša prizadevanja za krščansko omiko in življenje po
evangeliju.
Že izvoljeno ljudstvo Stare zaveze je bilo stalno na poti: od Egipta do
Kanaana, iz suženjstva do Jeruzalema. Sveto pismo opisuje to dolgotrajno potovanje kot praznično procesijo med navdušenim petjem (4 Mz
9-10).
Še bolj kot starozavezno je na poti novozavezno Božje ljudstvo, ki hodi
proti večni domovini. To smo mi, občestvo romarjev, potujoča Cerkev, ki
stopamo po poti Smisla k poslednjemu cilju, dokler se ne pridružimo
tistim, ki so pred prestolom in Jagnjetom.
Monštranca ne kaže samo na to, da je živi Bog med nami, temveč nas
tudi opozarja, naj bi se tudi mi tako duhovno poglobili in posvetili, da bi
postali »monštranca«, to se pravi, da bi z vsem življenjem izžarevali Kristusa in bili prebivališče Najvišjega.
Papež Frančišek: Pandemija osamljenosti
»Pandemija je postavila na svetlo neko
drugo pandemijo, bolj skrito, o kateri se
malo govori: to je pandemija osamljenosti. Če so se mnoge družine ponovno odkrile kot domače Cerkve, je res tudi, da
je preveč družin doživljalo osamljenost,
njihov odnos z zakramenti pa je pogosto
postal zgolj virtualen. Družinske mreže
so zdravilo proti osamljenosti. Po svoji
naravi so namreč poklicane, da v občestvu s pastirji in krajevnimi Cerkvami nikogar ne pustijo zadaj.«
Bralci Božje besede:
Nedelja Svete Trojice
Dekliška nedelja
12.06.2022
12. nedelja med letom
Družinska nedelja
19.06.2022
13. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
26.06.2022

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

10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Karmen Sadek Pučnik
10.00
1. berilo: Tina Pučnik
2. berilo: Pija Pučnik

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

46

petek, 10. 06. 2022
petek, 17. 06. 2022
petek, 24. 06. 2022
petek, 01. 07. 2022
petek, 08. 07. 2022
petek, 15. 07. 2022
petek, 22. 07. 2022

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

petek, 29. 07. 2022
petek, 06. 08. 2022
petek, 12. 08. 2022
petek, 19. 08. 2022
petek, 26. 08. 2022
petek, 02. 09. 2022

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
POVABILO K MOLITVI OČENAŠA

Naš odrešenik
nam naroča in
Božji nauk nas
uči, da smemo
takole moliti:

Ali:
Očenaš je v
prvi vrsti občestvena molitev. Kot velika
družina Božjih
otrok se obrnimo k nebeškemu Očetu
in ga prosimo:

1

Po navodilu Rimskega misala je rečeno, da naj duhovnik povabi vernike k molitvi očenaša. Lahko se drži ustaljenih uvodov, ki so zapisani v misalu, lahko pa pove tudi
s svojimi besedami. Ker pa lahko bogoslužje razlaga
tudi laik, lahko uvede k molitvi tudi razlagalec. Pri tem
mora paziti, da ne bo očenaš prošnja, kot so prošnje
vernikov za različne potrebe, ampak neposredna priprava na obhajilo.
Res je, da z Gospodovo molitvijo prosimo za vsakdanji
kruh, vendar nam ta prošnja za vsakdanji kruh naznačuje evharistični kruh. Zato lahko v tem uvodu govorimo
le o molitvi, ki nas pripravlja na vreden prejem svetega
obhajila, ne pa, da uvajamo novo temo ali prošnjo za
takšne ali drugačne reveže v Afriki, grozodejstva po
svetu, za pokojne (npr. pri pogrebni maši) ali kaj podobnega. Namen očenaša pri obhajilnem obredu je molitvena priprava na prejem obhajila, ki je vrhunec obhajanja bogoslužja.

POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA

Bogoslužje je notranje povezano z lepoto. V bogoslužju se blešči
velikonočna skrivnost. Lepota bogoslužja je del te skrivnosti. Okrašen
bogoslužni prostor s cvetjem in zelenjem, ki je sad Božjega stvarstva,
vernikom pomaga, da se lažje srečajo z Bogom in med seboj ter globlje
doživijo Božjo navzočnost in njegovo delovanje. Cvetje in zelenje
prispeva lepoto k bogoslužju, ki obhaja Lepoto, ki je nad vsako lepoto.
Zato ima cvetje priviligiran prostor v bogoslužnem prostoru.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

»SONČNE PRIHOVE«
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
NEDELJA SVETE TROJICE
Dekliška nedelja

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
12. 06. – 19. 06. 2022

Papež Frančišek: Trajnostni razvoj in solidarnost med generacijami
»Danes ne živimo le v dobi sprememb, ampak spremembo dobe. Vaše
delo se uresničuje v tej spremembi, ki lahko včasih vzame pogum. A z
Božjo milostjo smo poklicani, da delamo v upanju in zaupanju, v čustvenem občestvu s Cerkvijo.«
Ne moremo govoriti o trajnostnem razvoju brez solidarnosti med generacijami. Ta solidarnost pa predpostavlja ravnovesje, a ravno tega ravnovesja danes primanjkuje v Evropi. »Evropa, ki se stara, ki ni generativna,
je Evropa, ki ne more govoriti o trajnostnosti in ki je vedno težje solidarna.
Zato pogosto poudarjate, da družinske politike ne morejo biti obravnavane kot sredstva državne oblasti, ampak so v prvi vrsti osnovane na interesu samih družin. Naloga držav je, da priznajo, da družina predstavlja
skupno blaginjo, ki jo je treba nagraditi, saj ima naravne pozitivne posledice za vse.«
»Imeti otroke ne sme nikoli pomeniti pomanjkanje odgovornosti do stvarstva in njegovih naravnih virov. Pojem “ekološki odtis“ se ne sme dodeliti
otrokom, saj so neobhodni vir za prihodnost. Soočiti pa se je treba s potrošništvom in individualizmom, pri tem pa videti družine kot najboljši primer optimizacije virov.«
Papež Frančišek se je v nadaljevanju dotaknil problema pornografije, ki
je zaradi spleta razširjena že vsepovsod in jo je treba »obsoditi ko trajni
napad na dostojanstvo moškega in ženske«. »Ne gre le za zaščito otrok
– kar je nujna naloga oblasti in vseh nas – ampak tudi pomeni izjaviti, da
je pornografija grožnja za javno zdravje. Bila bi resna iluzija misliti, da je
družba, v kateri je nenormalno uživanje spolnosti na spletu, ki je razširjeno
med odraslimi, sposobno učinkovito zaščititi mladoletnike. Mreže družin
so v sodelovanju s šolami in lokalnimi skupnostmi temeljne pri preučevanju in boju proti tej nadlogi ter zdravljenju ran pri tistih, ki se nahajajo v
vrtincu odvisnosti.«
»Dostojanstvo moškega in ženske ogroža tudi nečloveška in vedno bolj
razširjena praksa “najemanja maternice “, ko so ženske, skoraj vedno
revne, izkoriščane, otroci pa obravnavani kot blago,« je poudaril papež.

