6. VELIKONOČNA NEDELJA
Družinska nedelja; sv. Jošt
17. 05. 2020
Ponedeljek 18. 05. 2020
Janez I., papež
1.prošnji dan
Torek 19. 05. 2020
Krispin, redovnik
2.prošnji dan

Sreda 20. 05. 2020
Hilarij, škof
3.prošnji dan
Četrtek 21. 05. 2020
GOSPODOV VNEBOHOD
Petek 22. 05. 2020
Emil (Milan), mučenec
Sobota 23. 05. 2020
Janez Krstnik de Rossi, duhovnik
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja žena in mater
24. 05. 2020

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Maksimilijana (obl.), Franca,
Alojzijo in Zdenka Breznika

Ob 19.00 za + Albina (obl.) in Vido Brglez
Ob 19.00 za + Leopolda Brumeca st. (2262)
Ob 19.00 za + Dušana Justineka ml. (2279)
Ob 7.00 za + Ignaca Zabukovška (2223)
Ob 19.00 za + Marijo Pfajfer
Ob 19.00 za vse + Brglezove iz Prelog
Ob 7.00 za + Danijela Kožuha (obl.)
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Leopolda juharta in starše

1. Prihodnji teden bomo praznovali praznik Gospodovega vnebohoda. Po
stari navadi se dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda imenujejo
prošnji dnevi, ko prosimo za dobro letino, dež ali odvrnitev naravnih
nesreč ali kakšne druge preizkušnje. Letos je prav, da še posebej prosimo
za odvrnitev kužne bolezni korona virusa Covid 19, ki je letos terjal že
ogromno število žrtev. Vabljeni k maši in k molitvi za odvrnitev epidemije
bolezni! Prav pa je, da tudi doma molite to molitev:
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.
2. Po starodavni navadi se v mesecu maju na vratih vaših domov oglasijo člani
ŽPS s prošnjo za darove za rože. Gre za zavest, da smo vsi odgovorni kako
sta cerkev in njena okolica urejena in okrašena. Že v naprej iskren boglonaj
za vaš dar. Vaša gostoljubnost in odprto srce naj jih osrečita in razveselita.

3. Glede na izboljšanje situacije glede pandemije Covid 19, bomo obhajali
prvo sveto obhajilo v nedeljo, 21. junija ob 10.00 uri.
4. Iskrena hvala Janezu in Branki Pučnik za ureditev grobov in na nasaditev
rož. Kako lepo je, če so grobovi naših rajnih okrašeni z
rožami, še lepše pa, če ob tem ne pozabimo na rože molitve
in daritve za naše rajne.
5. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, za čiščenje
in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo
pomoč in dobroto.
Prost dostop do revij Mavrica in #najst
Povezava: http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2019-20/8a/mobile/index.html#p=1
Povezava: http://www.druzina.si/flip/revije/najst/2019-20/4m/mobile/index.html
ODGOVORNI MINISTRANT NE
POZABI NA DOLŽNOSTI
PRED IN PO MAŠI !

24.5. 2020: Rok Pučnik
31. 5. 2020: Nina Pučnik
7. 6. 2020: Brina Mlakar

14. 6. 2020: Zala Pučnik
21. 6. 2020: Žan Pučnik
28. 6. 2020: Katarina Pučnik

- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je
prižgan mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd.
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina,
ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči,
ozvočenje itd.
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Družinska nedelja
17.05.2020
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja žena in mater
24.05.2020
BINKOŠTNA NEDELJA
31.05.2020

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Marjana Pučnik
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Mira Rubin

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Urška Flis
2. berilo: Polona Mlakar

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.

Helikopterji, kosilnice in žrtve
Protektivno otroštvo je postalo prevladujoča norma v zahodni, otrokocentrični družbi. Poskušajo ga
obvarovati pred vsem, kar bi mu
utegnilo škoditi, zaščita in varovanje
pa gresta z roko v roki z močnim
nadzorom, ki ga danes omogočajo
pametni telefoni in druge naprave.
Starši vse bolj težijo k temu, da bi v
vsakem trenutku vedeli, kje je in s
kom. Zdrave meje med njimi še nikoli niso bile tako zabrisane.
Tako imenovani starši kosilnice, ki
pred otrokom pokosijo vsako oviro,
ali starši helikopterji, ki krožijo nad njim, budno spremljajo vsak korak
ter se spustijo k njemu takoj, ko opazijo, da je v težavah. Obvarujejo ga
tudi pred nadvse koristnimi frustracijami ter ga tako oropajo dragocenih
izkušenj. Navadno gre za tesnobne starše, ki se tako vedejo zaradi
lastne stiske, strahu ali potrebe po nadzoru. Marko Juhant, specialni
pedagog,
pojasnjuje:
»Posledično so miselno, finančno
in
časovno
nenehno vezani na otroke.
Pogosto se pojavi velik
problem varstva, tudi pri
najstnikih, ki jih niso navadili biti sami doma, ne da
bi naredili kakšno neumnost in koga ogrožali. Le
redki starši danes znajo
otrokov prosti čas organizirati na dobri stari način: malo podaljšan spanec in zajtrk, sledi nekaj gospodinjskih opravil, ki vključujejo tudi gibanje
(na primer pomivanje kopalnice, pospravljanje postelj, zalivanje rož, brisanje prahu), potem pa lahko pride na vrsto uživanje, igre, računalnik,
telefon. Otrok potrebuje obveznosti, zato naj pred prihodom staršev
pripravi še sestavine za skupno kosilo. Vmes naj si privošči tudi malo
lenarjenja – dolgčas koristi!« svetuje Marko Juhant.
Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"
ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Družinska nedelja
Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi (Jn 14,15)
17. 05. 2020 – 24. 05. 2020

Papež Frančišek: Edino zdravilo proti duhu posvetnosti je Kristus
»Kaj je duh sveta? Kaj je ta posvetnost? Dobro bo, da o tem razmišljamo.«
Kakšen bo rekel, da je posvetnost pripravljanje zabav, hoditi po zabavah.
Lahko je tudi to, vendar pa to ni bistveno. »Posvetnost je kultura kratkotrajnosti, kultura videza, kultura šminkanja, kultura 'danes da, jutri ne, jutri
da in danes ne'. Ima površinske vrednote. Je kultura, ki ne pozna zvestobe,
ker se spreminja glede na okoliščine, pogaja glede vsega. To je posvetna
kultura, kultura posvetnosti.« In Jezus nas pred tem vztrajno brani. »Moli,
da bi nas Oče obvaroval pred to kulturo posvetnosti. Je kultura 'uporabi in
odvrzi', glede na korist. Je kultura brez zvestobe. Nima
korenin. A je način življenja. Je tudi način življenja mnogih, ki si pravijo kristjani. So kristjani, a so posvetni.«
Ko je apostol Pavel prišel v Atene, ga je presunilo, da je
na Areopagu videl veliko kipov bogov. In je hotel o tem
govoriti. »Vi ste verni ljudje, to vidim. A pozornost mi je
pritegnil tisti oltar: Nepoznanemu bogu. Jaz tega poznam in vam prihajam povedat, kdo je.« »In začne oznanjati evangelij. A ko
je prišel do križa in vstajenja, so bili ogorčeni in so odhajati. Posvetnost ne
prenese pohujšanja križa. Ne prenese. In edino zdravilo proti duhu posvetnosti je Kristus, ki je umrl in vstal za nas.«
In zato, ko apostol Janez govori o svetu, pravi: »Zmaga nad svetom je naša
vera.« »Edina vera je vera v Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega. In to ne
pomeni biti fanatični. To ne pomeni nehati biti v dialogu z vsemu ljudmi.
Ampak ... iz prepričanja vere, iz Kristusove zmage. To je naša zmaga, pravi
Janez, vaša vera.«
Razločevati, kaj je posvetnost in kaj evangelij
Papež je sklenil s povabilom k molitvi: »Prosimo Svetega Duha v teh zadnjih dneh velikonočnega časa za milost, da bi razločevali, kaj je posvetnost
in kaj je evangelij, da se ne bi pustili prevarati, kajti svet nas sovraži. Svet
je sovražil Jezusa in Jezus je prosil Očeta, naj nas varuje pred duhom
sveta.«

Dragi starši in otroci! Še malo in mesec maj bo mimo, s tem pa tudi
veroučno leto, ki ga bomo sklenili v nedeljo, 7. junija; do takrat pa vas
prosim, da se z odgovornostjo posvetite katehezam, obenem pa ne
pozabite na šmarnice in, ker je koronavirus mimo, tudi na obhajanje
svete maše.

PRVI RAZRED – 30: Sonce nas greje
Če je lep sončen dan, pojdite ven, da začutite toploto sončnih žarkov.
Vprašajte se, kaj dela sonce?
Sonce ogreva Zemljo, razživi
vetrove in oblake, ogreje zemljo
in rastline rastejo, razsvetli prav
vse ljudi. Tudi tebe. Prijatelj, ki
prideš na obisk v bolnico, si bolniku pravi sončni žarek. Ti, ki
obiščeš babico, ki bolna počiva,
si tudi pravi sončni žarek. Kadar
pomagate staršem, se med seboj
ne prepirate in gojite dobre medsebojne odnose, ste pravi sončni žarki. Predlagam, da si preberete svetopisemski odlomek: 1 Mz, 14-18. Bog nam je dal
dve luči, ki razsvetljujeta. Bodite tudi vi, tisti, ki razsvetljujete, ste drugim
v veselje in s svojo dobro voljo skrbite za dobre medosebne in družinske
odnose. Bodite pravi sončni žarki.
DRUGI RAZRED – 31: Dominik Savio
Skozi
katero
steklo se lepše
vidi? Skozi čisto
ali umazano? Seveda skozi čisto.
Tako je tudi z
našimi srci. Kadar
so čista, so kot bi
skozi njih sijala
svetloba in takšna
so srca svetnikov,
saj skozi njih sije
Božja
dobrota.
Dominik Savio je bil mlad fant, ki je že pri sedmih letih razmišljal, da rajši

umre kot greši. Pri dvanajstih letih je bil sprejet v turinski oratorij, z željo,
da postane svetnik. Bil je prijazen, veder in vesel. Vrstnike je učil v veri,
stregel bolnim in pomirjal prepire. Pri štirinajstih letih je umrl. Njegov moto
je bil: Prizadevati si za svetost s tem, da smo veseli. Skrbeti, da se varujemo
greha kot velikega sovražnika, ki nas oropa Božje milosti in srčnega miru,
ter zvesto spolnjevati svoje dolžnosti. Tako kot je Dominik Savio mlad postal svetnik, tako more tudi vsak izmed nas postati svetnik, če se le trudi za
dobro in sveto.
TRETJI RAZRED – 28: Marija, Mati Cerkve
Smo v mesecu maju, mesecu šmarnic in upam, da je vsaka družina našla
način, kako v tem času
časti Marijo, ki je Jezusova
in naša mati. Marija je skrbela za Jezusa, ko je bil
otrok, spremljala je njegovo učenje in potovanje ter
bila z njim, ko je umiral na
križu. Samo predstavljajmo si lahko, kako hudo
ji je moralo biti, ko je videla, kaj so naredili njenemu Sinu in hkrati kako pozorno je poslušala njegove besede.
Preberite svetopisemski odlomek iz učbenika na strani 122 in odgovorite na
vprašanja, ki so na strani 123 ter rešite križanko. Ustavite se ob posameznih
stavkih molitve: Zdrava Marija in pobarvajte risbice na strani 124. Marijo
kličemo naša nebeška mama. Tako kot se lahko zatečemo k mami, ko nam
je težko, da nas potolaži, lahko naredimo enako tudi z nebeško mamo.
Lahko smo prepričani, da tako kot je na zemlji skrbela za Jezusa, tudi sedaj
pazi in skrbi za nas. V njej imamo veliko priprošnjico, vedno jo lahko prosimo za pomoč.
ČETRTI RAZRED – 26: Bog je Oče vseh ljudi
Bog je Oče vseh ljudi, mi pa smo bratje in sestre med seboj, zato imamo
pred Bogom vsi enake pravice in dolžnosti. Predstavljaj si, da so te tvoji
sošolci izločili iz igre, ker prihajaš iz druge vasi. Kako se počutiš, kaj
razmišljaš? Je res merilo za srečno otroštvo in zdrave odnose, od kje
prihajamo, kako smo oblečeni? Bog ne dela razlik med ljudmi. Zanj smo vsi

enako ljubljeni in sprejeti. Zato ga
upravičeno imenujemo naš nebeški
Oče. Smemo se z njim pogovarjati,
smemo ga klicati, še posebej v molitvi Očenaš.
Domača naloga: Zmoli Očenaš z
gestami, s prošnjo, da bi znali sprejeti vse ljudi.

preganja kristjane. Njegove od svetlobe zaslepljene oči, so znamenje njegove notranje slepote srca, zastrupljenega s sovraštvom do ljudi, ki mislijo
drugače. Vstali Jezus odpira oči tudi nam, da zagledamo, kako s svojo sebičnostjo povzročamo zlo v skupnosti, v kateri delujemo in živimo, ter da
se lahko spreminjamo. Vstali Jezus želi tudi nas rešiti spon sebičnosti, da bi
ustvarili svoboden svet prijateljstva v sebi in okoli sebe.
Domača naloga: Zmoli molitev Zdrava Marija, da bi znal/a premagovati
spone in se pustil/a voditi Duhu Vstalega Jezusa.

PETI RAZRED – 26: Posebna
znamenja Božjega klica
Kdo v življenju vas pokliče po imenu? Starši, učitelji, prijatelji? Včasih se
odzovete, včasih pa tudi ne. Sploh takrat, ko
vas kdo pokliče h kakšnemu neprijetnemu
opravilu. Kliče tudi Bog. Ne bo vas poklical
po telefonu in tudi s svojim ušesi ga ne boste
slišali. Slišali ga boste v srcu in prav bi bilo,
da se na Božji klic vedno odzovete, saj nas
kliče vsak dan, da gradimo lepši in boljši
svet. Če se boste na te klice radi odzvali,
boste pripravljeni pogumno odgovoriti, ko
vas bo Bog poklical v čisto določen poklic,
v katerem naj bi mu služili. Tudi duhovnik
se ne odloči sam, da bo postal duhovnik,
ampak Bog pokliče tistega, ki ga sam izbere. Tako kot je sam izbral tudi svoje učence, da jim je lahko kasneje zaupal svoje poslanstvo na zemlji. Jezus tudi danes izbira in kliče fante, ki jim
bo zaupal duhovniško službo. Zato odslej še bolj spoštujte duhovnike, saj
so poslani od Boga.
Domača naloga: Zvečer zmolite Očenaš za tiste
fante, ki jih Bog kliče, da bi imeli dovolj poguma
sprejeti ta poklic. Zmolite pa tudi Očenaš za
našega g. župnika.

SEDMI RAZRED - 25: Spoštujmo in varujmo življenje
Za začetek preberite zgodbo o Roku, ki jo
najdete v učbeniku, nato pa se vprašajte: Kateri ljudje so pomembni v obdobju tvojega
odraščanja, kateri vplivajo nate pozitivno in
kateri negativno? Kaj te najbolj zaposluje v
tem obdobju, katere dejavnosti opravljaš? Katerim skupinam pripadaš ali
želiš pripadati? Kdo in kaj so tvoji vzorniki (ljudje, knjige, osebni dnevnik,…) Preberite odlomek iz Svetega pisma o odnosu do telesa in skušajte
odgovoriti zakaj »Ni vse zlato, kar se sveti.« Poudarki: Do svojega telesa
gradimo pozitiven odnos. Če imaš rad svoje telo, lažje spoštuješ telesa
drugih. O svojem telesu in telesu drugih govorimo spoštljivo in pozorno.
Domača naloga: V molitvi se zahvali za telo, življenje in starše, ki so nam
kot Božji dar posredovali življenje. Prosi pa tudi, da
boš znal biti čist v mislih, besedah in dejanjih.

ŠESTI RAZRED – 25: Ko odpadejo spone
Za začetek si preberi odlomek: Apd 9, 1-20. Savel
je bil vzgojen v judovstvu, ki je krščanstvu
nasprotovalo že od Jezusovega križa. Na poti v
Damask je Savel spoznal, da dela proti Bogu, saj

OSMI RAZRED: Kam me kličeš Gospod?
Bog ima načrt za dogajanje v svetu; za uresničitev
tega načrta potrebuje ljudi, vendar nas ne želi prisiliti
k sodelovanju. V nas spodbuja spoznanje in odločitev, da je dobro in koristno, če sodelujemo pri odkrivanju in uresničevanju njegovega načrta. Marija kaže zgled velikih
Božjih del, ki se uresničujejo v doslednem sodelovanju z Božjo milostjo.
Bog želi po vsakem izmed nas uresničevati velika dela. Poklical me je v
življenje. Na kakšne načine vse mi je pripravil poti, da bi lahko zaživel?
Naloga: Preberi odlomek v Svetem pismu Lk 1,46-55; Pomisli in napiši če
si kdaj začutil, da si se odpovedal svojemu načrtu in naredil nekaj drugače
in nekaj več, ko si si sam zamislil? Si se kdaj odpovedal svojemu načrtu, da
si osrečil drugega? Za zaključek razmišljanja zmoli Magnifikat.

