6. postna CVETNA nedelja
Nedelja mož in fantov
05. 04. 2020
Ponedeljek 06. 04. 2020
Irenej iz Srema, škof
Torek 07. 04. 2020
Janez Krstnik de la Salle

Sreda 08. 04. 2020
Maksim in Timotej, mučenca
Veliki Četrtek 09. 04. 2020
Valtruda, redovnica
Veliki Petek 10. 04. 2020
Domnij (Domen), škof
Velika Sobota 11. 04. 2020
Stanislav, škof
VELIKONOČNA NEDELJA
Dekliška nedelja
12. 04. 2020

za žive in pokojne farane
za + Moniko (obl.) in Andreja Lubeja ter Moniko
Motaln

za + Marijo Gosnik (2108)
za + Marijo Flis (obl.), Franca in Miro Pučnik
(Erjavčevi)
za + Pavlino Vrbek (2087)
za + Antona Juharta (2047)
Bogoslužje velikega petka
za + starše Kokol (obl.)
za žive in pokojne farane
za + Franca in Antonijo Ratej (obl.)

1. Danes je cvetna nedelja, ko se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda
v Jeruzalem. Kot po navadi bosta danes v domači cerkvi dve sv. maši, žal
brez navzočnosti ljudstva. Sveto mašo lahko spremljate ob 10.00 uri po TV
SLO 2. Ker je cvetna nedelja ste vabljeni, da danes sami blagoslovite
butare (presmec ali snop) z blagoslovljeno vodo.
2. Vabim vas, da danes preberete pred kosilom pasijon po Mateju, ki je na
spletni strani www.druzina.si . Res je, da traja kar pet minut ali kaj več,
pravšen čas, da se juha vsaj malo ohladi. Lepo bi bilo, da ga preberete po
vlogah, kjer vas je več.
3. Danes, na cvetno nedeljo, 5. aprila, nas bo predvidoma ob 11.20 na TV
Slovenija 1 nagovoril tudi ljubljanski nadškof metropolit in predsednik
Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore. Spregovoril bo o
praznovanju cvetne nedelje v času epidemije ter o duhovnem življenju v
naših družinah in domovih v času omejitve bogoslužja v cerkvah. Vabljeni
k poslušanju.

OBHAJANJE VELIKONOČNEGA TRIDNEVJA
Velikonočna skrivnost je skrivnost Trpečega (petek), Umrlega
(sobota) in Vstalega (nedelja). Gre za največjo skrivnost in največji
praznik, ki ga obhajamo kar tri dni z raznovrstnimi bogoslužji. Žal
bomo imeli letos, in še to brez ljudstva, le nekatera bogoslužja: mašo
velikega četrtka zvečer, bogoslužje velikega petka, velikonočno vigilijo in velikonočno mašo. Opustili pa bomo marsikateri obred, kot
so: obred umivanja nog, postavitev božjega groba, izpostavitev

Najsvetejšega v božjem grobu, jutranji blagoslov ognja, večerni
blagoslov ognja in okrasitev ter blagoslov nove velikonočne sveče,
blagoslove velikonočne hrane po vaseh in vstajenske procesije. Upam, da boste vse to, glede na okoliščine, vsaj delno podoživeli s
pomočjo različnih medijev.
Na veliki četrtek bo maša brez ljudstva ob 18.00 uri, kot so
določili škofje, pri kateri se bomo spominjali Jezusove postavitve
evharistije, novozaveznega duhovništva in nove zapovedi ljubezni.
Ker bo maša brez ljudstva, ne bo obreda umivanja nog, ki govori o
temeljni drži kristjana, ki je v tem, da smo po Jezusovem zgledu
dolžni vsi opravljati službo služenja drug drugemu in Bogu.
Na veliki petek bo bogoslužje ob 18.00 uri, pri katerem se
bomo spominjali Kristusovega trpljenja; zato na ta dan ne bo maše,
ampak le bogata miza Božje besede s čudovitim evangelijem po
Janezu (ki je tudi na spletu, www.druzina.si, in ga lahko preberete po
vlogah pri večerni molitvi). Sledile bodo slovesne prošnje in češčenje
križa ter duhovnikovo obhajilo. Na koncu bo duhovnik izpostavil
Najsvetejše in sam izmolil rožni venec v čast Kristusovemu trpljenju.
Vi pa se pridružite moji molitvi doma v krogu družine.
Na veliko soboto bo ob 15.00 uri, podobno kot ob isti uri iz
mariborske stolnice (po TV SLO 1), tudi v župnijski cerkvi blagoslov
velikonočnih jedil za vso župnijo. Zato vas prosimo, da ob tej uri
postavite jedila na mizo, prižgete svečo in zmolite očenaš, lahko pa
tudi blagoslovno molitev in pokropite z blagoslovljeno vodo.
Molimo. Vsemogočni Bog, hvalimo te, slavimo in prosimo. Blagoslovi ta jedila, ki jih želimo zavžiti v slavo smrti in
vstajenja tvojega Sina. Vodi nas h Kristusu, ki je v evharistiji
hrana za naše življenje in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Na veliko soboto zvečer ob 20.00 uri bo velikonočna vigilija, ki
jo bomo začeli ob prižgani velikonočni sveči z velikonočno hvalnico
(Exsultet). Nato bomo prebrali bogata svetopisemska berila in po
evangeliju obnovitev krstnih obljub, nato pa bo maša kot po navadi.
Ker pri slavi ne bomo mogli prižgati zvonov, bo slovesno zvonjenje
po vigiliji z vsemi zvonovi. Tako bomo nakazali, da se je začelo slavje
velikonočne nedelje.
Na velikonočno nedeljo bosta dve maši, kot sta naročeni: prva
za žive in pokojne farane, druga pa po namenu darovalca.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Dragi prihovški farani!
Ko je Jezus prihajal na cvetno nedeljo v Jeruzalem, so bile
množice prepričane, da prihaja kralj, ki jim bo omogočil boljše življenje
in jih popeljal iz zatiranja tedanjega časa rimske nadvlade v svobodo.
Toda to prepričanje je bilo zelo kratkotrajno, saj so že čez nekaj dni
vzklik »hozana« zamenjali z vzklikom »križaj ga«. To ravnanje se ponavlja tudi danes. Koliki so bili prepričani, da nas bo standard in obilje
vsega, »odrešilo«, »osvobodilo« in vzpostavilo kraljestvo sreče in
zadovoljstva. Pa je prišel neznaten neviden sovražnik koronavirus, ki
seje strah in celo smrt. In tako se sedaj »hozana« uživanju spreminja v
»uniči in zatri pandemijo«.
In kje smo ob vsem tem kristjani? Verjamem, da spoznavamo,
kako smo neznatni pred Bogom, minljivi, krhki in nebogljeni. Lahko še
tako dialogiramo oz. se pogovarjamo, ne bo rešitve, saj vemo, da še
tako pronicljiva terapija, ki temelji na dialogu, ne rešuje; »bog dialog« ni
Bog, rešuje in odrešuje le Trpeči, Umrli in Vstali, ki ga enkrat na leto
obhajamo v tridnevnem praznovanju, sicer pa vsak dan z zakramentom
svete evharistije. On je rešitev pandemije in odrešitev slehernika. V
Njem smo vsi rojeni, v Njem preizkušani in v Njem odrešeni. Oljčni vrt
Getsemani, v katerem je prestajal Kristus agonijo trpljenja, se je v zadnjih tednih razširil skoraj na ves svet. Premnogi stopajo po poti kalvarije
bolezni, se soočajo s smrtjo in se v zadnjih upajočih prošnjah izročajo
Bogu. Verjamem, da marsikateri ponavlja Jezusove besede: »Moj Bog,
zakaj si me zapustil?«, še bolj pa upam, da ponavlja tudi tiste, s katerimi
se je Jezus, kljub navideznemu porazu, izročil nebeškemu Očetu, ko je
dejal: »V tvoje roke izročam svojo dušo!«
Dragi farani! Zelo vas pogrešam. Težko si predstavljam velikonočne praznike brez vaše navzočnosti, a verujem, da smo v molitvi in daritvi povezani med seboj. Naj vas preizkušnja in zapoved

»ostani doma« ne vodi v naveličanost, malodušje, potrtost, osamljenost
in nezadovoljstvo. Skrivnost Jezusovega vstajenja nam zagotavlja ozdravitev dušnih in telesnih ran. Več bo v nas vere in navzočnosti pri
Gospodu, večje ozdravitve bomo deležni.
Jezus večkrat, ob različnih ozdravljanjih in dogodkih naroča, da
naj dogodka ali ozdravljanja ne razglašajo. Isto Jezusovo naročilo
poslušamo vsako leto na drugo postno nedeljo, vendar le dva evangelista, Matej in Marko, dodata, da to navodilo velja le do časa, »dokler
Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!« (Mt 17,9; Mr 9,10) To pomeni, da
moramo na Kristusa gledati celostno: videti njegovo spremenjeno obličje kot »sij sonca«, kot so ga učenci videli pri spremenjenju na gori
Tabor, pa nič manj, videti ga na njegovem križevem potu, ki ga je preko
kalvarije vodila v velikonočno jutro.
Tudi naše življenje je stkano iz veličastnih in osrečujočih dogodkov, ob njih tudi iz dogodkov trpljenja in preizkušenj. Tako eni in drugi
tkejo mozaik našega življenja. Naj prevladujejo svetle barve v mozaiku
našega življenja.
Kljub posebnim okoliščinam Vam želim blagoslovljene velikonočne praznike, družinsko duhovno bogato ter z molitvijo, daritvijo in
izročitvijo življenja Gospodu, doživeto praznovanje.
Vaš župnik Slavko Krajnc

KATEHEZE – SPOKORNO BOGOSLUŽJE

Dragi veroučenci, dragi starši! Pred nami so velikonočni prazniki in prav
je, da se izpraznimo vsega slabega in napolnimo z vsem dobrim, duhovnim in osrečujočim za nas in za vse naše bližnje. Za kristjana je
ključnega pomena, da pred prazniki obhajamo zakrament svete
spovedi. Žal nam je letos to onemogočeno, kar pa ne pomeni, da bi
smeli opustiti to dejanje priznanja in obžalovanja naših grehov. Zato
vam pošiljam predloge, ki jih je pripravila katehistinja Urška Flis, da
lahko skupaj z otroki stopite na pot spreobrnjenja in duhovne priprave
na obhajanje velikonočnih skrivnosti. Ob novih razmerah postanimo
»novi ljudje«: z novo in trdnejšo vero, upanjem in ljubeznijo, z novim in
trdnejšim odnosom do Boga in do bližnjega, z novim in trdnejšim
pričevanjskim duhom za vedno večjo razpoložljivost za molitev, daritev
in krščansko življenje.
POT SPOKORNOSTI: za 1., 2. in 3. razred
Teden pred Veliko nočjo se pri verouku običajno pogovarjamo o dogodkih, ki so se dogajali od velikega četrtka do velikonočnega ponedeljka.
Vabim vas, da ta čas radi vzamete v roke Sveto pismo za otroke in
skupaj preberete odlomke, ki se nanašajo na dogajanje v velikem tednu
(zadnja večerja, križev pot, smrt in vstajenje). Pogovarjajte se, kaj se je
takrat dogajalo, kako je Jezus umrl in vstal in kaj to pomeni za nas. Lahko
si pogledate tudi risanko o veliki noči, če le imate možnost, ali preberete
knjigo o veliki noči, sicer pa velja, da prizore narišete in pobarvate (filmi,
knjige in pobarvanke, ki nimajo svetopisemskih prizorov niso primerni).
Izdelajte križ in ga okrasite. Postavite ga v molitveni kotiček in vsak
večer molite ob njem. Skupaj z otrokom spremljajte praznične obrede preko
medijev, ki bodo na voljo. Na veliko soboto pripravite košaro in otroku razložite simboliko živil, ki bodo pri blagoslovu. Blagoslov boste lahko spremljali po televiziji. Na velikonočno nedeljo spremljajte vstajenjske svete maše
in skupaj pripravite velikonočni zajtrk. Ob tem se z otrokom pogovarjajte o
skrivnosti velike noči. V molitvi se spomnite na Vstalega Kristusa in se zahvalite za življenje in odrešenje.
Predlagam, da na večji list A3 narišete krog in ga razdelite na 5 delov
(veliki četrtek, veliki petek, velika sobota, velikonočna nedelja, velikonočni
ponedeljek). Vsak dan, ko se boste pogovarjali, otrok v tisti del kroga nekaj
nariše. Primer: na veliki četrtek – učenci pri zadnji večerji, veliki petek –
Jezus umre na križu, velika sobota – košara velikonočnih jedi, velika noč –
vstajenjski Jezus ali prazen grob, velikonočni ponedeljek – stopinje dveh
učencev in Jezusa.

POT SPOKORNOSTI:
za 4., 5., 6., 7. 8. in 9. razred, pa tudi za vse odrasle
Najprej si izberi miren prostor, kjer boš lahko sam z Gospodom. Umiri
svoje misli in premisli v srcu, kaj vse je bilo narobe v tvojih mislih, besedah
in dejanjih. Premisli, kakšen je bil tvoj odnos do Boga, do sebe in do drugih.
Povej v tihoti Bogu, kaj vse si naredil narobe in kaj ti je resnično žal.
Ko zaključiš, zmoli kesanje in mu obljubi, da se spoveš, takoj ko bo
mogoče. Tvoj trdni sklep naj bo, da resnično obiščeš spovednico takoj, ko
bodo razmere to dopuščale. V pomoč pri premišljevanju naj ti bodo
vprašanja, ki so po sklopih vezana na odnos do Boga, do sebe in do drugih.
Moj odnos do Boga
Ali redno molim? in berem zgodbe iz Svetega pisma?
Ali se pokrižam pred jedjo in se tako Bogu zahvalim za vse dobro, kar prejemam? Ali grem z veseljem k sveti maši (sploh sedaj, ko jo
spremljamo preko medija)?
Se zavedam, da me ima Bog rad? Se z njim pogovarjam in
iščem dialog?
Ali po nemarnem izgovarjam Božje ime?
Ali verujem, da mi Jezus odpušča grehe?
Si prizadevam za osebno in družinsko molitev?
Mi vera pomaga premagovati vsakdanje stiske, težave, in razočaranja.
Znam prinašati krščansko veselje in optimizem ali pa sem nad življenjem
razočaran? Mi je Bog prva in najvišja vrednota ali pa so mi druge stvari:
ugodje, televizija, šport... pomembnejše?
Ali se maša in sporočilo Božje besede nadaljujeta tudi v mojem vsakdanjem
življenju?
Moj odnos do samega sebe
Ali vedno govorim resnico in ne lažem?
Ali se potrudim, da se učim, naredim domačo nalogo za šolo in verouk?
Ali brez ugovarjanja opravim vse domače obveznosti?
Kako uporabljam prosti čas? Lenarim, gledam televizijo ali računalnik? Ali upoštevam pravila obnašanja?
Ali prav uporabljam talente, ki mi jih je Bog dal?
Kako sprejemam samega sebe? Kakšno podobo imam
o sebi? Sem vesel svojega imena, svojega telesa, videza, značaja?
Kakšno skrb posvečam telesu? Premajhno, pretirano?
Kakšnim mislim dopuščam, da ostajajo v meni?
Poslušam, berem ali gledam stvari, ki imajo nespoštljiv odnos do človekove
spolnosti? Ali krotim slaba nagnjenja kot so zavist, napuh...?

Moj odnos do drugih
Ali staršem pokažem, da jih imam rad, ter se jim zahvalim, za njihovo ljubezen, ki mi jo izkazujejo?
Ali rad pomagam doma: staršem, bratu, sestri, starim staršem?
Ali sem trmast in nesramen, če mi starši ne kupijo vsega, kar si želim?
Ali rad pomagam prijateljem, sošolcem, sosedom?
Ali me morajo drugi večkrat prositi za pomoč oziroma se jezim, če je
potrebno pomagati?
Ali se kdaj pretepam, iz drugih norčujem, sem neprijazen in nepotrpežljiv?
Ali se znam lepo in mirno pogovarjati ali kričim in vpijem?
Ali koga preziram ali celo sovražim?
Sem kdaj komu vsiljeval svojo voljo? Ali moram imeti vedno jaz prav?
Sem molil za druge in jim pomagal, da bi bili blizu Jezusu?
Se veselim uspeha drugih, ali pa jim zavidam uspeh in imetje?
Se pred ljudmi delam lepši kot sem? Ali tekmujem z njimi?
Po izpraševanju vesti zmolim kesanje:
Moj Bog, žal mi je da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši
Oče, trdno sklenem da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo
milostjo. Amen.
******************
Pri založbi Družina so odprli prost dostop do revij Mavrica, #najst in
Magnificat, s katerimi želijo vsem omogočiti domačo pripravo na veliko
noč, vsebine revij pa so uporabne tudi kot katehetsko gradivo na daljavo.
Revija Mavrica bo otroke in njihove starše razveselila s prostim dostopom
do katehetskih strani v pripravi na veliko noč. Otroci bodo lahko z Jezusom
šli skozi veliki teden: ga spremljali v Getsemaniju, pri zadnji večerji, na
križevem potu in pokukali skozi vrata odprtega groba na vstajenjsko jutro.
Povezava: http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2019-20/8a/mobile/index.html#p=1
Revija #najst je na spletu v celoti dostopna vsem. Najstnikom v domači
karanteni je posvečena nova številka o zdravju: kako skrbeti za kondicijo,
veselje srca in zdravo prehrano. Nekaj uporabnih receptov kuharja
in župnika Marka Čižmana bo dobrodošlih za praktično pomočdoma v
gospodinjstu. Povezava:
http://www.druzina.si/flip/revije/najst/2019-20/4m/mobile/index.html
Urednik slovenske izdaje Magnificata br. Miran Špelič vabi k rabi
spletnega Magnificata v aprilu: »Ne moremo biti kristjani, če nismo v
občestvu. In ker se ne moremo povezati v cerkveni ladji okrog oltarja, se
lahko povežemo v veliko družino molivcev z Magnificatom. Nismo sami,
veliko nas je! Naša molitev vztrajno trka na vrata Božjega Srca!« Prost

spletni dostop do revije Magnificat vse do bele nedelje najdete na povezavi:
http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2020/4m/mobile/index.html .
Papež Frančišek je v petek, 3. aprila 2020, ob 20. uri
preko video sporočila pred velikonočnimi prazniki podelil upanje po boljših časih.
Dragi prijatelji, dober večer.
Predstavljam si vas po vaših družinah, ko živite neobičajno življenje, da bi preprečili okužbo. Mislim na
živahnost otrok in mladostnikov, ki ne morejo iti ven, obiskovati šolo, živeti
svoje življenje. V srcu imam vse družine, še posebej tiste, v katerih je kdo
od njihovih dragih bolan, ali pa jih je žal prizadelo žalovanje (za umrlim)
zaradi koronavirusa ali drugih vzrokov. V teh dneh pogosto mislim na osamljene osebe, ki se s temi trenutki še težje soočajo. Predvsem mislim na
ostarele, ki so mi tako zelo pri srcu. Ne morem pozabiti tudi na tiste, ki so
zboleli za koronavirus; na osebe, ki se nahajajo v bolnišnici.
Vem tudi za velikodušnost tistih, ki se izpostavljajo (nevarnosti) v skrbi proti
tej pandemiji ali ki zagotavljajo osnove in jih skrbi za delo ter za prihodnost.
Misel namenjam tudi zapornikom po zaporih, katerih bolečini je zaradi epidemije dodan tudi strah tako zase kot za njihove najdražje. Mislim na
brezdomce, ki nimajo doma, da bi jih varoval. Sedaj je težak trenutek za
vse. Za številne zelo težak.
Papež to ve, in zato želi s temi besedami izraziti vsem svojo bližino in svojo
naklonjenost. Skušajmo, če je možno, najbolje uporabiti ta čas tako: da
smo velikodušni; da pomagamo tistemu, ki v naši bližini potrebuje pomoč;
da poiščemo, morda po telefonu ali preko družabnih omrežij najbolj osamljene osebe; da prosimo Gospoda za tiste, ki so v preizkušnji tako v Italiji
kot po svetu. Tudi če smo v osami, gresta lahko z ustvarjalnostjo ljubezni
misel in duh daleč.
To, kar je danes potrebno, je ustvarjalnost ljubezni. Zares bomo na nenavaden način obhajali veliki teden, ki razodeva in povzame evangeljsko
sporočilo, tisto, o brezmejni Božji ljubezni. In v tišini naših mest bo odzvanjal velikonočni evangelij. Apostol Pavel pravi: »In On je za vse umrl, da tisti,
ki živijo, ne bi več živeli sami sebi, ampak tistemu, ki je zanje umrl in vstal«
(2 Kor 5,15). V vstalem Jezusu je življenje premagalo smrt. Ta velikonočna
vera hrani naše upanje. Rad bi jo podelil nocoj z vami. To je upanje po
boljših časih, ko bomo boljši, končno osvobojeni zla in te pandemije. To je
upanje in upanje ne osramoti, saj ni iluzija, je upanje. Drug ob drugem v
ljubezni in potrpežljivosti lahko pripravimo v teh dneh boljše čase.
Zahvaljujem se vam, da ste mi dovoli vstopiti v vaše domove. Izrazite dejanje nežnosti tistim, ki trpijo, otrokom, ostarelim. Povejte jim, da je papež
blizu in moli, da bi vse nas Gospod kmalu osvobodil zla. In vi, molite zame.

