5. VELIKONOČNA NED.
Dekliška nedelja
10. 05. 2020
Ponedeljek 11. 05. 2020
Nerej in Ahilej, mučenca
Torek 12. 05. 2020
Leopold Mandić, redovnik
Pankracij, mučenec

Sreda 13. 05. 2020
Fatimska Božja Mati;
Servacij, mučenec
Četrtek 14. 05. 2020
Bonifacij, mučenec
Petek 15. 05. 2020
Zofija (Sonja), mučenka
Sobota 16. 05. 2020
Janez Nepomuk, mučenec
6. VELIKONOČNA NED.
Dekliška nedelja
17. 05. 2020

Ob 7.00 uri za + Franca (obl.), Terezijo in Branka
Oblonška
Ob 10.00 uri za + starše Goričan - Turk

Ob 19.00 za + Ludvika Kobaleja (obl.)
Ob 19.00 za + Marijo Juhart (obl.) in Antona
(Kreps)
Ob 15.00 pogreb in nato pogrebna sv. maša za +
Dušana Justineka (ml.)
Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.) ter Jožefo in
Emilijo
Ob 19.00 za + Angelo Lipuš (obl.), Alojza in
Slavka
Ob 19.00 za + Anico Pučnik ter starše Pučnik-Jug

čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
4. Počasi se bližamo h koncu
veroučnega leta. Zato prosim
starše, da pregledate veroučne
delovne in liturgične zvezke, da jih
otroci lepo uredijo in dopolnijo ter
jih zadnjo nedeljo v maju, to je 31.
maja, oddajo v učilnico, da jih
bosta katehistinji ga. Urška in s.
Hermina ter katehist g. Samo
pregledali in ocenili. Ena izmed
nalog se je glasila, da naj
ponazorijo molitev Zdrave Marije.
Da so se nekateri res potrudili,
prilagam eno.

Ob 7.00 za + Janeza in Frančiško Pučnik (Štrank)

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Maksimilijana (obl.), Franca, Alojzijo in Zdenka Breznika
1. Dragi farani! Končno smo prišli iz karantene in se po dolgem času spet
srečali v objemu prihovške cerkve. Četudi pravi pregovor: »Kar more to mož
je storiti dolžan,« ste se lahko ob spremljanju bogoslužja po radiu in TV
prepričali, da je »nedelja brez maše, kakor mati brez ljubezni.« Res je, da
je spremljanje maše preko TV vsaj nekaj, da ohranimo povezanost med
seboj in Bogom, toda to še ni zdaleč isto, kot prisostvovati liturgiji v cerkvi.
Maša po televiziji je kot ljubezen preko telefona ali facebooka. Ker pa
nevarnost okužbe še obstaja, pa nam Cerkev svetuje, da se vsaj nekateri
v času nevarnosti okužbe, namesto nedeljske maše, udeležite delavniške
maše. Hvala Bogu, da nihče ni prinesel ali razširil korona virusa med naše
župljane. Ostanimo hvaležni Bogu in drug drugemu, obenem pa ne
pozabimo, da ostajajo še naprej v veljavi določila države in Cerkve.
2. Danes bi morali imeti sv. mašo ob 10.00 uri v podružni cerkvi sv. Jošta. Ker
je cerkev majhna in ker ni mogoče upoštevati državnih predpisov glede
pandemije kužne bolezni Covid 19, tokrat sv. maša pri Sv. Joštu odpade.
Upajmo, da bomo lahko toliko bolj slovesno pri Sv. Joštu obhajali Martinovo
nedeljo. Hvala za razumevanje!
3. Prihodnjo nedeljo prosim vse otroke za Slomškovo bralno značko, da
pridejo v dvorano Župnijskega doma Marijinega varstva, kjer boste lahko
pripovedovali o prebranem. Iskrena hvala Simonu Korošcu za košnjo trave,
Slavku Pučniku za pesek, Metodu Pučniku za betonske zidake, hvala za

Nika

Nekdanji generalni minister minoritov
p. Marco Tasca novi nadškof Genove.
Benedikt XVI.: V evangeliju današnje
nedelje Jezus pravi svojim apostolom
naj verujejo vanj, saj je 'pot, resnica in
življenje' (Jn 14,6). Kristus je pot, ki vodi k Očetu, je resnica, ki daje smisel
človeškemu bivanju ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje z vsemi
svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo! Obnovimo vero vanj ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam!
Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem Cerkve in vsem, da bi
se Božja Beseda širila ter bi se množilo število učencev (prim. Apd 6,7).
Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 08. 05. 2020
petek, 15. 05. 2020
petek, 22. 05. 2020
petek, 29. 05. 2020
petek, 05. 06. 2020
petek, 12. 06. 2020
petek, 19. 06. 2020

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

petek 26. 06. 2020
petek 03. 07. 2020
petek, 10. 07. 2020
petek, 17. 07. 2020
petek, 24. 07. 2020
petek, 31. 07. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica.
Št. TRR: SI56 044300001927213.

Marko Juhant: Otrokocentrični starši otrokom kradejo otroštvo
Najbrž vsi poznamo koga, ki dela domačo nalogo namesto otroka. Ali koga,
ki se po službi prelevi v taksista in ga prevaža z ene dejavnosti na drugo?
Tudi vi najstniku pospravljate posteljo, z izgovorom, da je že s šolo preobremenjen? Medtem pa pozabljamo nase, ker je središče naše pozornosti
otrokovo dobro. Torej podredimo svoje potrebe njegovim željam in se niti
ne zavedamo, kakšno škodo povzročamo sebi in njemu. Zdaj ko smo v
karanteni, imamo dovolj časa za razmislek, kakšni starši smo v
resnici. In seveda da oblikujemo nove navade!
Klasične izjave 'Joj, koliko imamo domače naloge, koliko moramo letos
prebrati!' takoj razkrijejo, da mama prevzema nase otrokove dolžnosti.
Še nedavno otroci niso zasedali osrednje ali vidnejše vloge v družini; starši
so jih pogosto imeli zaradi ekonomske koristi, jih izkoriščali za delo ter do
njih imeli precej ravnodušen odnos. Današnja slika je drugačna; starši se zanje
odločajo predvsem zaradi psihološke
koristi, otroci pa so se povzpeli v sam
vrh
družinske
hierarhije.
Otrokocentričnost,
izkazovanje
pretirane
pozornosti staršev otroku, v naši družbi
postaja pravilo.
Otrokocentrično usmerjeni starši se trudijo
kar najbolje poskrbeti za vsa področja življenja od rojstva pa vse do samostojnosti,
neredki tudi po tem. Največkrat namenjajo
pretirano skrb otrokovemu izobraževanju,
ki jo razpletejo precej širše od tega, kar
ponuja šolski sistem. Trudijo se mu omogočati različne dejavnosti, s čimer lahko
spravijo sebe v finančno in časovno
stisko, otroku pa lahko s tem povzročijo
velik stres. Pretirano so lahko pozorni tudi
na fizično zdravje, telesno aktivnost in
prehrano ter njegovo čustveno dobro, zaradi česar mu preprečujejo spoprijemanje s potencialnimi težavami ter jih
rešujejo namesto njega. Posledično se otrok ne nauči samostojnega delovanja, sploh v bolj stresnih okoliščinah, in je zanje preobčutljiv. Starši z
zelo otrokocentričnim in pretirano zaščitniškim pristopom zavirajo
družbeni, čustveni ter tudi fizični oziroma nevrološki razvoj otroka.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
Dekliška nedelja
Jezus je pot, resnica in življenje!
10. 05. 2020 – 17. 05. 2020

Papež Frančišek: Krščanstvo je pripadnost izvoljenemu ljudstvu
»Obstaja zgodovina. Zgodovina milosti. Zgodovina izvolitve. Zgodovina obljube. Gospod je izbral Abrahama in je hodil s svojim ljudstvom. [...] Obstaja
zgodovina Boga z njegovim ljudstvom. Krščanstvo je nauk, pa tudi zgodovina, ki prinaša ta nauk, kar je obljuba Boga, zaveza Boga, biti izvoljeni od
Boga.«
Krščanstvo ni samo etika. Res je, da ima moralna načela. A nisi kristjan,
če imaš samo etični pogled. Krščanstvo prav tako ni neka elita ljudi, ki so
izbrani za resnico. »Krščanstvo je pripadnost ljudstvu, ljudstvu, ki je od
Boga izbrano zastonj. Če nimamo
zavesti o tej pripadnosti ljudstvu, bi
lahko bili ideološki kristjani, z majhnim
naukom pritrjevanja resnici, z etiko, z
moralo [...], ali kot elita, ko se čutimo del
skupine, izbrane od Boga.
Tudi Pavel pri razlaganju Jezusa začne
pri pripadnosti ljudstvu: »Velikokrat pademo v te pristranskosti, bodisi dogmatične, moralne ali elitarne. Občutek elite
je ta, ki nam zelo škoduje. In izgubimo tisti čut za pripadnost zvestemu svetemu Božjemu ljudstvu, ki ga je Bog izbral v Abrahamu in mu je obljubil –
velika obljuba je Jezus. Dal mu je hoditi z upanjem.« To pomeni imeti
zavest ljudstva.
Po papeževih besedah je torej pomembno posredovati zgodovino našega
zveličanja, ta spomin ljudstva. »V tej zgodovini Božjega ljudstva, vse do
Jezusa Kristusa, so bili svetniki, grešniki in mnogi običajni ljudje, dobri, s
krepostmi in z grehi, vsi. Slavna 'množica', ki je sledila Jezusu, ki je imela
občutek pripadnosti ljudstvu. Dozdeven kristjan, ki nima tega občutka, ni
pravi kristjan, kajti čuti se upravičenega brez ljudstva.« Pripadnost ljudstvu.
Imeti spomin Božjega ljudstva. O tem nam govorijo Pavel, Štefan, apostoli.

PRVI RAZRED – št. 29: Čudoviti Bog
stvarnik
Bog je čudoviti Stvarnik, ki je ustvaril
nebo in zemljo in vse, kar je na njej.
Njegove stvari so tako čudovite in skrivnostne, še bolj skrivnosten in čudovit
pa je On sam. Ne moremo ga videti,
vidimo pa veliko njegovih čudovitih
stvari, ki jih človek ne more narediti.
Zato ga imenujemo Stvarnik, saj je
vsem stvarem dal življenje.
Pesem Vesela, ki jo imate zapisano v
delovnemu zvezku, si zapojte in se skupaj z otroki pogovorite o njej. Ta
pesem odkriva veličino našega stvarstva, ki je Božje delo. Predlagam, da
se sprehodite od besede do besede in se o vseh stvareh pogovorite, otroci
pa naj vse to narišejo. Vprašajte se, katere so še čudovite stvari, ki nam
jih Bog daje, zato, da nas z njimi razveseli. Vabim, da preberete Ps 95, 17. Zvečer pa se ob molitvenem kotičku zahvalite za tisto, kar vam je
najlepše in najdragocenejše.
DRUGI RAZRED – št. 29: Pasi
moje ovce
Peter je po Jezusovem vstajenju
odšel k Tiberijskemu jezeru lovit
ribe. Cel večer so lovili, pa kljub
temu niso nič ulovili. Na Jezusovo
besedo so zjutraj še enkrat vrgli
mreže in ujeli polno mrežo rib. Jezus je trikrat vprašal Simona
Petra: »Ali me imaš rad?« Simon
Peter pa mu je odgovoril: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«
Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce.« Peter se je po zatajitvi močno spremenil. Ni ga bilo sram priznati, da je Jezusov prijatelj. Naročil mu je, da bo
skrbel za vse tiste, ki bodo v njega verovali. Pasi moje ovce pomeni, učiti
ljudi verovati v Jezusa in zanje skrbeti tako, kot dober pastir skrbi za svoje
ovce, da se ne izgubijo. Tudi mi smo s tem, ko smo vključeni v občestvo
Cerkve, odgovorni, da z veseljem oznanjamo vero naprej. In naša naloga
je, da z veseljem povemo, da je Jezus naš prijatelj.
TRETJI RAZRED – št. 27: Binkošti
Praznik, ko so učenci prejeli Svetega Duha, se imenuje binkošti, petdeseti
dan po prazniku Jezusovega vstajenja, letos 31. maja.

Sveti Duh je tretja Božja oseba
(Oče, Sin in Sveti Duh). Moč
Svetega Duha smo tudi mi prejeli pri svetem krstu. Sveti Duh
nam pomaga, da lahko v življenju delamo dobro. V molitvi ga
kličemo in prosimo, da bi z njegovo pomočjo zmogli biti dobri.
Morda bi kdo lahko rekel, da
Svetega Duha ne vidimo in ga zato ni. Ampak kar nekaj stvari je takih, ki jih
ne vidimo, pa vseeno obstajajo, na primer dobrote ali ljubezni ne vidimo,
ampak obstaja. Rešite nalogo na strani 118. Preberite Božjo besedo v
učbeniku na strani 119 in obkrožite pravilne besede, napačne pa prečrtajte
ter si zapomnite odgovore dveh vprašanj na strani 120. Hkrati pa ves teden
delajte dobra dela in tri narišite v plamenčke na strani 121. S starši se pogovarjajte o Svetem Duhu in skupaj preberite zgodbo, ki so jo starši prejeli
po elektronski pošti. Pa upam, da se kmalu vidimo…
ČETRTI RAZRED – št. 25: Ljubite drug drugega
Vprašaj se, kako te nagradi mama, oče,
stari starši, če jim pomagaš ali greš v
trgovino, pospraviš posodo? Dobiš
nagrado ali narediš zato, ker imaš rad
svoje starše? Je razlika, če delaš za
nagrado ali iz ljubezni? Si že kdaj pomislil, da bi naredil kakšno dobro delo iz
ljubezni do Jezusa? Jezus je pri zadnji
večerji vsem učencem umil noge. Zgled
jim je dal, da bi tudi oni delali tako, saj
je to ljubezen do bližnjega, da ljubijo
drug drugega. Bližnjega ljubimo, če mu želimo dobro in mu v dejanju
pomagamo. Jezus nas uči ljubiti vse ljudi, tudi svoje sovražnike. Njegovo
zapoved imenujemo Nova zapoved ljubezni. Ljubite tiste, ki vas imajo radi
in tudi tiste, ki vas ne marajo in sovražijo. Zanje zmolite zvečer ob molitvenem oltarju.
PETI RAZRED – št. 25: Bog v našem življenju
ŠESTI IN SEDMI RAZRED - dodatna kateheza: Cerkveno leto
Bog je z nami v vsakem trenutku življenja. Med nami navzoč pa je še posebej pri sveti maši, pri kateri kristjani vsako nedeljo sodelujemo. Poleg
adventnega, božičnega, postnega in velikonočnega časa imamo tudi dvakrat obdobje navadnih nedelj ali čas med letom. Vsako cerkveno leto

začnemo s prvo adventno nedeljo in zaključimo
z nedeljo Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva in
delavniki do prve adventne nedelje naslednjega
leta. V tem času se zvrsti tudi veliko praznikov.
Domača naloga: Na A4 list nariši krog in ga razdeli na šest delov, ki predstavljajo cerkvene
čase. Vanj vnesi: štiri adventne nedelje, Božič,
Sveti trije kralji, svečnica, pepelnica, šest postnih nedelj, velikonočno tridnevje, Velika noč,
Gospodov vnebohod, Binkošti, Nedelja Svete
Trojice, Sv. Rešnje telo in kri, Marijino
vnebovzetje, Rojstvo Device Marije, Vsi sveti, Brezmadežno spočetje Device Marije, zavetnico naše župnije (označi). Razporedi jih v cerkvene čase,
dodaj datume in pobarvaj različna obdobja cerkvenega leta (vijolična, belazlata, zelena). Pomagaj si s celotnim liturgičnim zvezkom, saj ti bo v veliko
pomoč.
OSMI RAZRED – poglavje V/5: Cerkev je dejavno telo

Tako telo kot družina, ima veliko udov/delov. Njihova sestavljenost in njihovo usklajeno delovanje omogočata zdravo in srečno življenje. Biti dejaven v družini zahteva zavzetost in disciplino. Podobno je tudi v župniji, vsak
kristjan, ne glede na svojo starost, izobrazbo, osebne talente, s svojo osebno zavzetostjo sodeluje pri gradnji skupnega župnijskega občestva. Tudi
ti. V Cerkvi laiki opravljamo različna poslanstva oziroma prevzemamo
odgovornosti: beremo berila, sodelujemo pri pevskemu zboru ...
Naloge: Preberi Apd 2,37-38 in premisli kaj nam ta odlomek lahko pove o
dejavnosti v župniji. Reši stran 96-97.

Dragi mož, rada te imam in sem ti hvaležna:
1. Ker si moj mož in ne od kakšne druge.
2. Da si mene izbral za svojo ženo.
3. Da me imaš tako rad, da se vsak dan odločaš za ljubezen do mene.
4. Da me nasmejiš in se me trudiš razveseliti tudi, kadar so trenutki težki
in moja volja slaba.
5. Da ne obupaš nad mano.
6. Da zaupaš, da te imam rada tudi, ko grdo gledam in ropotam.
7. Ker si lep, čudovit in čeden moški.
8. Ker si močan – ne samo fizično, ampak imaš močno voljo, da živiš po
svojih oz. najinih vrednotah in delaš za dobro.
9. Da si čudovit ljubimec, pozoren in nežen.
10. Da imaš rad moje telo – tudi takrat, ko sama z njim nisem najbolj
zadovoljna.
11. Da me poslušaš in se trudiš, da bi me razumel – predvsem takrat, ko
še sama sebe ne razumem. 12. Da si najboljši ati za najine hčerke.
13. Da se učiš živeti z nami puncami.
14. Da me pred odhodom od doma vedno poljubiš in pokrižaš – posebej,
kadar se meni mudi in bi pozabila na to.
15. Da mi ne zameriš, kadar nisem prijazna do tebe. Oprosti.
16. Da pospraviš posodo, posesaš, daš prati oblačila, nakupiš hrano.
17. Da skrbiš za naše finance in mi omogočaš, da delam s skrajšanim delovnim časom.
18. Da nisi nikoli nesramen ali žaljiv do mene.
19. Da me nikoli ni strah, da bi tvoja ljubezen do mene minila.
20. Da mi poveš, kaj te moti pri mojem reagiranju in mi zaupaš, da se
bom potrudila to spremeniti zate.
21. Da me poslušaš, ko ti razlagam o svojih službenih dogodkih, dilemah
in težavah.
22. Da mi na enostaven način razložiš zame težko razumljive stvari iz
tehničnega področja in politike.
23. Da skrbiš za naša avtomobila.
24. Da si dober voznik – ne samo avtomobila, ampak tudi najinega
zakona.
25. Da v resnici nisi preveč hud name, kadar obunkam avto.
26. Da rad z mano odkrivaš nove stvari – od sushija pa do psiholoških
delavnic.
27. Da se želiš postarati z mano.
28. Ker se sedaj še bolj zavedam, da si dar od Boga prav posebej zame.
29. Da mi pomagaš, da sem dobra mamica.
30. Da te še vedno zanimam in da ti ni odveč, ko imam en kup vprašanj
zate o tebi, o tvojem razmišljanju in čustvih
. Ljubim te! Tvoja ženka.

http://www.diz.si/30-razlogov-zakaj-te-ljubim-dragi-moz/

