3. postna nedelja
Družinska nedelja
15. 03. 2020
Ponedeljek 16. 03. 2020
b. sl. Danijel Halas, mučenec
Torek 17. 03. 2020
Patrik (Patricij), škof

Sreda 18. 03. 2020
Ciril Jeruzalemski, škof
Četrtek 19. 03. 2020
Jožef, Jezusov rednik
Petek 20. 03. 2020
Martin iz Brage, škof
Sobota 21. 03. 2020
Serapion, škof
4. postna nedelja
Nedelja žena in mater
22. 03. 2020

za žive in pokojne farane
za + Franca Gumzeja (obl.) in Jožefo

za + Avguštino Ugeršek (1385)
za + Marijano Županek (obl.)
za + Antona Zajka
za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman)
za + Jožeta in Marijo Kotnik ter rodbino KotnikKlančnik
za + Silvo Pliberšek (obl.)
za žive in pokojne farane
za + Julijano Pučnik (obl.) in Janeza

1. Glede na izredna navodila slovenskih škofov in pandemijo koronavirusa
(181 primerov okužbe), do nadaljnjega preklicujemo vse načrtovane
dogodke (ljudski misijon, obhajanje praznikov…) in vas prosimo, da se
držite omenjenih navodil. Še posebej vas prosimo, da posvetite čas
družinski molitvi, pogovorom, sprehodom in ukvarjanju z otroki – katehezi.
2. Iskrena hvala Simonu Korošcu in Petru Pučniku za pomoč pri spravljanju
sekancev; Darji Lubej, Marti Mlakar, Marti Pristovnik, Minki Pem in Milici
Lubej za vezanje šparonov; hvala Slavku Pučniku za prevoz in za pesek;
Davorju Mlakarju za izkop temeljev škarpe; hvala za čiščenje in krašenje
cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica
1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja
prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska
praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno
zasebno, brez prisotnosti vernikov.
3. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma
spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

4. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano:
»Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev
zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so
med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«
5. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
6. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil
državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in
samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana
po preklicu tega navodila.
7. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
8. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
9. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih župnijskih
srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo
skupaj s svojimi otroki.
10. Župnijske pisarne ostanejo do nadaljnjega zaprte. Verniki se lahko na
župnijske urade obrnejo samo po telefonu 051/324-345.
11. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter
posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim
prejšnji konec epidemije.
12. Škofje vabimo vse vernike, da v zahtevnem času epidemije
okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.
Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje
zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

SVETNIK TEDNA – blaženi služabnik Danijel Halas
Danijel Halas se je rodil 24. junija 1908 v Črensovcih. Po končani osnovni šoli v
domačem kraju je obiskoval gimnazijo v Murski Soboti in v Ljubljani, leta 1929 pa
je vstopil v mariborsko bogoslovje in bil 9. julija 1933 v mariborski stolnici posvečen
v duhovnika, naslednjo nedeljo je pel novo mašo v svoji rojstni župniji. Po novi maši
je bil pol leta kaplan v Ljutomeru, nato pa štiri leta v Lendavi, kjer so ga vsi spoštovali kot gorečega in modrega duhovnika. Bil je blag in razumevajoč služabnik
božjega usmiljenja v spovednici, širitelj češčenja Jezusovega in Marijinega srca in
kot odličen katehet velik prijatelj otrok. Na podlagi vseh teh odlik je bil 1. januarja
1939 imenovan za prvega župnika novoustanovljene župnije Velika Polana. Ko so
Madžari med drugo svetovno vojno zasedli Prekmurje, je bil konec oktobra 1941
aretiran z obtožbo, da je sodeloval s slovenskimi komunisti in v budimpeštanskih
zaporih je prebil sedem mesecev s prekmurskima duhovnikoma Ivanom Camplinom in Mihaelom Jeričem. Iz zapora je svojemu somboteljskemu škofu napisal
pismo, v katerem mu je pojasnil, da je vse "njegovo sodelovanje s komunisti" v
tem, da jih ni hotel ovaditi. "Ali lahko duhovnik, ki je nekoga ovadil, računa na to,
da bo sploh še kdo prišel k njemu po nasvet? Morda med verniki niti spovedancev
ne bo imel več." Pisatelj Miško Kranjec, doma iz Velike Polane, je Danijela Halasa
ovadil kot enega glavnih "begovcev", pripadnikov bele garde
v Prekmurju, čeprav je zgodovinsko dejstvo, da belogardizma
v Prekmurju sploh ni bilo. Dobre štiri mesece po Kranjčevi
ovadbi Pokrajinskemu komiteju KP Slovenije, je Martin Žalig,
privrženec in učenec Miška Kranjca, "neko noč po novem letu
1945" v gomiliški šoli, župnija Turnišče, predlagal likvidacijo
dekana Ivana Jeriča in župnika Danijela Halasa. Mladi komunisti so temu nasprotovali. "Povedali smo jasno, da se ves
čas okupacije nista umazala s kakim sodelovanjem z okupatorjem, da nista nikdar Slovencev izdala. Halas je rajši šel
v ječo, kakor da bi enega Slovenca izdal. Potem smo izjavili,
da če se to zgodi, se bomo mi mlajši ločili od skupine." To je Ivanu Jeriču povedal
eden od tistih mladih. Jerič je razmišljal, s čim naj bi se pregrešil župnik Halas.
"Nekoč mi je pripovedoval, da sta Miško Kranjec in Martin Žalig ustanavljala v Polani Društvo kmečkih fantov in deklet, on pa je članicam Marijine družbe
prepovedal, da bi vstopale v to društvo, ker je brezversko. To je torej njegov greh!"
Na tihi petek, 16. marca 1945, se je Danijel Halas v večernih urah s kolesom vračal
iz Lendave, kjer je bil po svoji uradni dolžnosti kot spovednik šolskih sester. Prijatelji na Hotizi so ga ustavljali, naj prenoči pri njih, ker ni varno hoditi ponoči. Na
križišču z glavne ceste proti Polani so ga zgrabili štirje možje, dva pa sta stopila iz
grmovja. Med surovim pretepanjem so ga odvlekli do Mure, ga tam na bregu ustrelili v glavo in truplo vrgli v reko. "Bil je oblečen v šal in dolgo suknjo, ki je bila takrat
predpisana za duhovnike, in ki sta se zataknila za vejevje vrb ob vodi. Zato ga je
brodar našel, sicer bi ga odneslo naprej na Hrvaško in morda nihče zanj ne bi
vedel," je v pogovoru za Ognjišče (11/2000) povedal Ivan Camplin, ki je štiri leta
mlajši od Danijela Halasa. Na pogrebu, ki je bil 21. marca 1945 v Polani, je bilo
izredno veliko ljudi, ki so bili ob novici o umoru priljubljenega duhovnika zgroženi.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Kako prejemamo duhovno obhajilo?
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled
od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu
ter s prejemom duhovnega obhajila.
Ker v tem času ne moremo k zakramentalnemu obhajilu, Ga lahko
dosežemo na duhovni način. Kako:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj
vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).
5) Zmolimo veroizpoved.
6) Sledi duhovno obhajilo, ko molimo:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo
na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim
sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in
prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi
pomagaj, da ostanem v Tebi.
7) Molitev končamo z znamenjem križa.
Msgr. dr. Marjan Turnšek

Dragi starši veroučencev! Lepo vas prosim, da namesto katehistinje
Urške Flis, opravite katehezo svojim otrokom, kot vam je pripravila
katehistinja. Lepo prosim, da sta ob katehezi navzoča oba starša.
PRVI RAZRED - št. 24 v delovnem zvezku: Marija Magdalena sreča vstalega
Kristusa
Z otroki smo se že pogovarjali, kako je Jezus slovesno vstopil v Jeruzalem in tudi
kaj se je dogajalo z Njim, ko je nesel križ. V pripravi na Veliko noč,smo spoznali,
kar se je zgodilo do velikega petka, ko je umrl na križu. Mrtvega so potem položili
v tesen, temen grob, ki so ga zaprli s skalo. Vse to je prav, da kot uvod še enkrat
ponovite.
Naslednje jutro je Marija Magdalena šla zgodaj zjutraj žalostna h grobu. Vedela je
da je grob zaprt in je pri njem jokala. Kasneje se je šele zavedala, da je kamen
odvaljen, grob odprt in prazen. Prepričana je bila, da je Jezusa najbrž kdo odnesel.
Jezusa, s katerim se je pogovarjala, pa ni prepoznala in ga je imela za vrtnarja.
Jezus se ji da prepoznati in ji naroči, naj to veselo novico pove učencem.
Vabim, da preberete odlomek iz Svetega pisma (Jn 20, 11-18).
Kot Marija Magdalena in učenci, se Jezusovega vstajenja veselimo tudi mi. Na
veliko soboto nesemo k blagoslovu jedila in Jezusa obiščemo v cerkvi. Dan, ko se
spomnimo Jezusovega vstajenja od mrtvih, je velika noč. To je naš največji
praznik.
Z otrokom se pogovorite, kaj vse spada v velikonočno košaro in kaj predstavlja
(pirhi-kaplje krvi, kruh-sv. Rešnje telo, potica- Jezusova krona, meso – velikonočno jagnje, hren - žeblji). Tako bodo otroci lažje razumeli, da velika noč ni le v
barvanju pirhov.
DRUGI RAZRED - št. 24 v delovnem zvezku: Jezus moli na Oljski gori
Z otroki smo se zadnjo uro pogovarjali, kako je Jezus pri zadnji večerji učencem
umil noge in jim pokazal naj služijo drug drugemu , tako da se ljubijo med seboj
(zapoved ljubezni). Zadnja večerja je bila tudi prva sveta maša. V uvodu prosim to
ponovite, da boste lahko nadaljevali dogajanje po zadnji večerji.
Jezus je rad molil na Oljski gori in tudi na veliki četrtek, po zadnji večerji z učenci,
je storil enako. Jezus je takrat že vedel, da ga čakata trpljenje in smrt, učenci pa ne.
Molil je, da bi šlo trpljenje mimo njega, vendar pa naj se zgodi Očetova volja.
Učenci, kljub prošnji, naj molijo z njim, niso molili in so ta čas spali. Ker je Jezusa
bilo strah trpljenja in se je potil, pravimo, da je potil krvavi pot. To je bilo na veliki
četrtek. Vabljeni, da preberete odlomek iz Svetega pisma (Lk 22, 39-46).
Otroke vprašajte: Kako je Jezus molil? Kakšna je bila njegova drža? Je molil
glasno ali tiho? Kaj je prosil Očeta? Zakaj? Kaj so delali učenci ta čas? H čemu jih
je Jezus vabil?

Nagovorite jih tudi: Kako pa ti moliš? Ali raje klečiš, stojiš, sediš? Kakšna je tvoja
drža rok? Kako se ti pogovarjaš z Bogom? Kaj prosiš Očeta? Za kaj se mu zahvaljuješ? Jezus je molil pred vsemi pomembnimi dogodki in tudi trpljenji. Prav je, da
tudi svoje otroke spodbudite, naj se radi obračajo na Boga in ga prosijo, se mu
zahvaljujejo in se pogovarjajo z Njim.

ČETRTI RAZRED - št. 20 v delovnem zvezku: Bog daje življenje
Vprašanja, ki si jih lahko postavite poleg kateheze, ki je predstavljena v učbeniku.
Kaj sem pripravljen narediti za svojega brata ali sestro? Ali bi bil pripravljen tvegati svoje zdravje, da bi brat, sestra ozdravel? Zakaj drugega ne smemo poškodovati?
Skrbimo pa tudi, da ne posnemamo filmskih dejanj, se ne pretepamo, ne razgrajamo, nismo uničevalni, ne gojimo maščevalnosti in sovraštva. Veselimo pa se
življenja, ker je Bog gospodar in ga ni dovoljeno vzeti ne sebi, ne drugemu, ne
nerojenemu otroku.

PETI RAZRED - št. 20 v delovnem zvezku: Jezus je luč sveta
Poleg vprašanj, ki jih imate v učbeniku, se vprašajte še: Zakaj je Jezus farizejem
rekel, da so slepi, čeprav so imeli zdrave oči (Česa farizeji niso videli –z duhovnimi
očmi)? Kdaj ste bili tudi vi slepi, čeprav imate zdrave oči?
Sleporojeni je Jezusa prepoznal, farizeji pa ne. Če hočemo Jezusa prepoznati in
razumeti, kaj želi, potem moramo paziti, da naše srce, ne bo hudobno, da v njem
ne bo greha, ker so sicer duhovne oči zatemnjene in ne morejo videti. Pri sv. maši
Jezusa prepoznavamo, poslušamo in uživamo. Vendar vsega tega ne moremo, če
prej svojega srca ne osvobodimo greha. Zato je na začetku vsake svete maše
kesanje.

ŠESTI RAZRED - št. 20 v delovnem zvezku: Odprta vrata na strežaj
Na binkoštni praznik je Cerkev na strežaj odprla svoja vrata za vse narode. Skupno
prizadevanje je še posebej pomembno pri naši hoji za Kristusom. Težko je vztrajati
v dobrem, če nam zmanjka moči. Kot skupnost smo močnejši in vztrajnejši.
Poudarki: Cerkev je odprta za vse ljudi, božjo govorico lahko razume vsak v
svojem jeziku, govoriti svoj materni jezik, pomeni, sporazumevati se neposredno
in biti takšen kot si v resnici.

SEDMI RAZRED - št. 20 v delovnem zvezku: Življenje je več kot
Življenje je več kot telo in več kot vse, kar človek lahko stori in doseže s svojim
trudom. Tempelj je središče vere, kulture in zgodovine.
Tudi človeško telo je tempelj, vendar se lahko njegov pomen iz »bivališča Boga«
spremeni v tržnico.
Pomembno: Način srečanja z Bogom je molitev, prostor srečanja pa človekovo
telo. S svojim vstajenjem od mrtvih je Jezus potrdil vrednost telesa in mu dal nove
temelje.
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