29. nedelja med letom
MISIJONSKA
Družinska nedelja
18. 10. 2020

Ponedeljek 19. 10. 2020
Pavel od Križa, duhovnik
Torek 20. 10. 2020
b. sl. Anton Strle, duhovnik
Sreda 21. 10. 2020
Uršula, devica
Četrtek 22. 10. 2020
Janez Pavel II., papež
Petek 23. 10. 2020
Janez Kapistran, duhovnik
Sobota 24. 10. 2020
Anton Marija Claret, škof
30. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA
Nedelja žena in mater
25. 10. 2020

za žive in pokojne farane
za + Franca Brumeca (Tinekov)

za + Elizabeto Menhard (8. dan)
za + Franca Polegeka (2332)
za + Lizo Kvas
za + Marijo Gosnik (obl.) in Maksa
za + Metoda in Marijo Pučnik

Palestina. Stališča so bila različna. Zaradi tega je njemu namenjeno
vprašanje farizejev: »Ali se sme dajati cesarju davek ali ne?« past za Učitelja, saj bi glede na to, kako bi odgovoril, bil obtožen, da je za ali proti
Rimu.
Jezus tudi v tem primeru odgovori z vso mirnostjo, ki ga povzdigne nad
polemiko in odločitvijo za koga si. Farizejem je rekel: »Pokažite mi davčni
novec!« Prinesli so mu denarij.« Jezus pa je potem, ko si je ogledal denarij,
dejal: »Čigava sta ta podoba in napis?« Farizeji niso mogli ne odgovoriti:
»Cesarjeva.« Tedaj je Jezus zaključil: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega« (prim. vv. 19-21). Po eni strani je z
zahtevo, da se vrne cesarju, kar mu pripada, izjavil, da plačevanje davkov
ni malikovanje, temveč dolžno dejanje do zemeljske oblasti. Po drugi strani
pa, in tu je Jezusov nov zagon, se sklicuje na Božji primat, saj zahteva to,
kar mu pripada kot Gospodu človekovega življenja in zgodovine.

za + Jožefo Skrbinšek
za žive in pokojne farane
za + Maksa in Marijo Gosnik (obl.)

1. Spravljanje drv: včeraj, to je v soboto, smo spravljali drva. Iskrena hvala
Bojanu Kropfu, ki je zvozil hlodovino na parkirišče, in vsem, ki ste pomagali
pri podiranju in spravljanju drv: Slavku Pučniku, Leonu Harihu, Jožetu Pučniku, Srečku Klančniku, Romanu Lubeju, Ivanu Starcu, Milanu Trdinu, Miranu Lubeju, Slavku Juhartu in Alojzu Lubeju. Iskren boglonaj.
2. Danes je misijonska nedelja. Nabirka je namenjena za misijone. Ker so
maše brez ljudstva, vas prosimo, če nakažete svoj dar na TTR: SI56 0201
4005 1368 933. Namen nakazila se glasi: Misijonska nedelja 2020; referenca: 249807 in naslov: Misijonsko središče, Kristanova 1, 1000 Ljubljana.
3. Kot vsako leto, tako se že seda, pred praznikom spomina rajnih, dogaja, da
nekdo odnaša rože, sveče ali vaze z grobov. Bodimo pozorni na vsakega,
ki bi kazal znake te »bolezni«.
4. Ker imamo še en večji neporavnani račun, se vam iskreno priporočam za
vaš dar, ki ga lahko nakažete na: Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. Št. TRR: SI56 044300001927213. Že v naprej iskren boglonaj.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
EVANGELIJ DANAŠNJE NEDELJE:
Dragi bratje in sestre! Evangelij te nedelje (Mt 22,15-21) nam predstavi
novo Jezusovo soočenje z njegovimi nasprotniki. Tema za soočenje je bil
davek cesarju, torej kočljivo vprašanje glede dovoljenosti ali ne dovoljenosti
plačevati davek rimskemu cesarju, pod katerim je bila v Jezusovem času

Franc Godec (1953-2020), župnik župnije Kranj-Primskovo, je prvi slovenski duhovnik, ki je umrl za posledicami novega koronavirusa covid 19. Še
prejšnji teden je obljubil, da bo z nami v sredo, ko smo imeli mašo za našo
gospodinjo + Terezijo Zorko. Žal se je moral opravičiti zaradi pozitivnega
testa na covid 19. Da bo klonil tej bolezni in še posebej tako hitro, si res nisem mogel predstavljati. A
žal se je zgodilo prav to. Morda nas s tem Bog opozarja, naj vzamemo bolezen z večjo odgovornostjo
in bolj odgovorno poskrbimo zase in za naše bližnje. Kako lepo je bilo, ko smo se vsa leta mojega
dušnega pastirovanja na Prihovi, na god sv. Terezije, srečevali tu na Prihovi in bili dobri prijatelji.
Zato čutim veliko hvaležnost Bogu in + Franciju za prijateljstvo in bratska
srečanja. Njegov odhod pa me opominja z besedami sv. Frančiška Asiškega: »Bratje, dokler imamo čas, delajmo dobro!« Gospod, daj mu večni
pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.
Čiščenje cerkve
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 14. 08. 2020
petek, 21. 08. 2020
petek, 28. 08. 2020
petek, 04. 09. 2020
petek, 11. 09. 2020
petek, 18. 09. 2020
petek, 25. 09. 2020

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

petek 02. 10. 2020
petek 09. 10. 2020
petek, 16. 10. 2020
petek, 23. 10. 2020
petek, 30. 10. 2020
petek, 06. 11. 2020

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID 19
1. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš,
podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
2. Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo
po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje
besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se
lahko udeležijo svete maše med tednom.
3. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena.
Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
4. Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
5. Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome
bolezni, ne sme maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.
6. Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo
obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi.
Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi
molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.
7. Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali
blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev
vernikov.
8. Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske
vaje.
9. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena
ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in
zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z
masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj
ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati.
Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
10. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki
oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih
pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na
domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
29. nedelja med letom
MISIJONSKA
Družinska nedelja
18. 10. 2020 – 25. 10. 2020

Papež Frančišek:
Na današnjo nedeljo beremo odlomek, ki pravi: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega« (Mt 22,21). Na provokacijo farizejev, ki so
hoteli z njim opraviti izpit iz verouka in ga zavesti v zmoto, je Jezus odgovoril s tem ironičnim in genialnim stavkom. To je učinkovit Gospodov odgovor vsem tistim, ki imajo težave z vestjo še posebej tedaj, ko gre za njihove
koristi, njihovo bogastvo, ugled, njihovo moč in njihov sloves.
Jezusov poudarek je prav gotovo v drugem delu stavka: »In (dajte) Bogu,
kar je Božjega.« To seveda pomeni priznati in izpovedati pred katero koli
vrsto oblasti, da je samo Bog človekov Gospod in ni drugega. To večno
novost moramo vsak dan na novo odkriti in s tem premagati strah, ki ga
pogosto okušamo pred Božjimi presenečenji.
On se ne boji novosti! Zaradi tega nas nenehno preseneča, nam odpira
nepredvidene poti in nas vodi po njih. On nas prenavlja, torej nas nenehno
dela 'nove'. Kristjan, ki živi evangelij je 'Božja novost' v Cerkvi in v svetu.
Bog ima zelo rad to 'novost'. »In dati Bogu, kar je Božjega« pomeni, odpreti
se za Njegovo voljo,
posvetiti njemu svoje
življenje in sodelovati za
Njegovo kraljestvo usmiljenja, ljubezni in
miru.
V tem je naša resnična
moč, kvas, ki povzroča
vzhajanje in sol, ki daje
okus vsakemu človeškemu prizadevanju
proti prekladajočemu pesimizmu, ki ga vsiljuje svet. V tem je naše upanje,
saj upanje v Boga ni beg od resničnosti, ni alibi, temveč je dejavno vračanje
Bogu tisto, kar mu pripada. Kristjan zaradi tega gleda na prihodno
resničnosti, tisto Božjo, da bi v polnosti živel z nogami trdno na zemlji ter
pogumno odgovoril na brezštevilne nove izzive.

Dragi straši, dragi veroučenci! Epidemija koronavirusa nam izkazuje
strah zbujajoče zahteve po samoizolaciji. Zato bo potekal verouk
predvsem doma. Vsako nedeljo boste dobili na kratko predstavljeno
temo iz učbenika ali delovnega zvezka, ki jo boste predelali skupaj z
otrokom. Zato vas, dragi strarši, lepo prosim, da ob množici dolžnosti
ne prezrete tudi te, ki je ključnega pomena za duhovno življenje
vašega otroka. S tem, ko boste spodbujali otroka k odgovorni duhovni
rasti, mu razlagali krščanski nauk in z njim molili, boste naredili zanj
veliko več kot pa, če bi mu dali še tako veliko vsoto denarja. Ne pozabite, da vaš otrok potrebuje predvsem vas, vašo molitev, vašo vero
in vaš ponos, da ste kristjani.
PRVI RAZRED – št. 8 (str. 26, 27)
Otroci spoznavajo svojo župnijo. Starši
otrokom razložite, kaj pomeni beseda
župnija, nato pa jim predstavite domačo župnijo. Pripovedujte jim o Mariji,
naši župnijski zavetnici ter o tem, kako
v naši župniji praznujemo naš župnijski praznik. Nato naj otroci v delovnem
zvezku na strani 26 narišejo ali nalepijo podobo Marije, župnijske zavetnice
ter narišejo pot, ki jih vodi od doma do župnijske cerkve. Rešijo naj tudi
nalogo na strani 27. Ne pozabite z otroci vsak večer pred spanjem zmoliti
molitev sveti angel.
DRUGI RAZRED št. 8 (str.: 18, 19)
Otroci spoznavajo molitve. Starši otrokom
razložite kaj pomeni molitev-pogovor z Bogom. Pomagajte mu obnoviti molitve, ki se
jih je vaš otrok do sedaj naučil ter mu dajte
vedeti, da molitev ni vedno tista naučena,
temveč je lahko molitev pogovor z Bogom tudi s čisto svojimi besedami.
Nato naj otroci rešijo naloge na straneh 18 in 19 v delovnem zvezku.
TRETJI RAZRED - št. 5 v učbeniku: BOG MI ODPUŠČA
Skupaj s starši preberite v učbeniku (str. 20) svetopisemski odlomek: Jn
20,19-23. Učence je bilo po Jezusovi smrti zelo strah. Jezus jih obišče in
jih pozdravi »Mir vam bodi«. Niso sami, on je z njimi. Naroči jim naj pripovedujejo ljudem o Božji ljubezni. Dal jim je nalogo, da v Božjem imenu
odpuščajo grehe. Rekel jim je: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« To se je

zgodilo prvi večer (v nedeljo), ko je Jezus vstal od mrtvih. Apostoli so nalogo odpuščati grehe izročili škofom in duhovnikom, ki danes v Božjem imenu odpuščajo grehe. Srečanje in razgovor z duhovnikom v molitvi, ko
priznamo svoje grehe, imenujemo SVETA SPOVED.
Zaustavite se ob vprašanjih na strani 21 in
si zapomnite odgovore. Otroci, preberite
si zgodbo na strani 22 in jo pripovedujte
staršem.
V Učbeniku je na strani 23 na roki
zapisano 5 stvari, ki so potrebne za dobro
sveto spoved. Prebiraj jih in si jih zapiši v
srce, katehistinji pa s pomočjo staršev, do
petka, 23. oktobra odgovori na vprašanja:
Kdo je spovedanec? Kdo je spovednik, Kaj
je odveza? Kaj je spovedna molčečnost?
Kaj storim pri spraševanju vesti? Kaj pri kesanju? Kaj pri sveti spovedi? Kaj
pri trdnem sklepu in kaj pri pokori?
Ne pozabi na jutranjo in večerno molitev, skupaj s starši pa zmolite vsaj
eno desetko rožnega venca (10 Zdravih Marij).
ČETRTI RAZRED: št. 3 - Vest je notranji glas
Vest je v človeku najbolj skrito jedro in svetišče, kjer je sam s svojim Bogom
in Njegov glas zveni v človekovi notranjosti. Vprašaj se, kako se počutiš,
ko se zlažeš doma ali v šoli? Zakaj te laž vznemirja? Zakaj te je strah, če
nihče ne ve za tvojo laž? Največkrat se sam izdaš, ker postaneš vznemirjen, ne gledaš v oči, si v zadregi in se umikaš pred domačimi. Poišči v Svetem pismu zgodbo o
Jožefu, ki so ga bratje prodali (1 Mz 37, 12-36).
Ruben je poslušal svoj notranji glas vesti, zato je
vedel, da delajo narobe in
proti Bogu. V človekovi notranjosti se začne vse dobro
in slabo, iz njegove notranjosti prihaja dobrota in hudobija. »Ne omadežuje človeka tisto, kar prihaja
vanj, temveč to, kar prihaja iz njega in njegove notranjosti.« Trudi se zato
živeti po Božji besedi, to je tisto, kar bereš v Svetem pismu, se učiš pri
verouku, slišiš od staršev, katehetov, duhovnikov in dobrih plemenitih ljudi.
Zato, da boš lažje slišal svoj notranji glas, se potrudi in vsak večer pred
spanjem premisli, kaj si čez dan naredil dobrega in kaj slabega. Za dobro
se zahvali, za slabo pa prosi Boga odpuščanja in zmoli kesanje.

PETI RAZRED: št. 3 - Jezusova znamenja v Cerkvi
Jezus z različnimi znamenji pokaže, da nas ima rad. Včasih je to storil z
dotikom, včasih z besedo. Poišči in preberi Mr 7, 31-37. Jezus je tem ljudem
izkazoval svojo ljubezen, nam pa danes govori po različnih znamenjih, da
po njih odkrivamo, kako nas ima Bog rad. Poznamo sedem vidnih znamenj, ki razodevajo nevidno, a neizmerno božjo ljubezen do nas. To so
zakramenti, po katerih nam Bog pomaga živeti
srečno, kot živi on sam. V učbeniku si preberi Sedem svetih zakramentov. Tri izmed njih (sv. krst,
sv. evharistija in sv. pokora) ste že prejeli. Na sv.
birmo se boste pripravljali v prihodnjih letih, sv.
bolniško maziljenje boste prejeli v bolezni in
trpljenju. Ko boste odraščali, boste iskali svojo življenjsko pot, mnogi se boste odločili za življenje v zakonu, nekateri pa tudi
za Bogu posvečeno življenje. Bog nas v življenju nikoli ne zapusti, saj želi,
da bi bilo naše življenje čim bolj srečno in varno in da bi iz vsega spoznavali
Njegovo ljubezen do nas. Bogu pokažite svojo hvaležnost za dar zakramentov, vabim pa vas, da vsak dan zmolite Očenaš z namenom, da boste
v življenju izbrali pravo življenjsko pot.
ŠESTI RAZRED: št. 3 - Življenje je pustolovščina
Življenje je zagotovo za vsakega človeka posebna pustolovščina, saj je
vsak človek edinstven, enkraten in neponovljiv. Res je tudi, da si sami velikokrat krojimo srečo na svoj način, ki
je zemeljska in ne Božji načrt. Toliko
bolj je zato potrebno, da zaradi stisk
ne odstopamo, ampak sledimo
Božjemu načrtu. Izdelajte si tabelo, v
kateri zapišete stvari, ki življenje gradijo in katere ga ogrožajo. Premislite,
kakšne ovire in stiske ste v življenju
že morali premagati. Vabim vas, da v
Svetem pismu poiščete in preberete
1Mz 25, 19-34 in 1Mz 27, 1-44. Ezav
in Jakob sta bila že v otroštvu dva
tekmeca. Prvi je bil očetov ljubljenec,
drugi pa mamin. Oče je Ezava
razvajal, mama pa Jakoba usmerjala. Ezavu prvorojenstvo ni pomenilo nič,
Jakob pa si je včasih pomagal tudi z zvijačo. Vse ovire in stiske, ki ste jih v
življenju že premagali, so dobra naložba v iskanje prave življenjske poti.

Pomembno pa je tudi, da znate v življenju iskati tiste stvari, ki vam bodo
življenje gradile, saj vse darove, ki smo jih prejeli, moramo pravilno razvijati
in usmerjati, sicer bomo ostali brez blagoslova. Bogu se zvečer zahvali za
vse talente in darove, ki ti jih je dal.
SEDMI RAZRED: št. 3 - Po Božjih sledeh
Za začetek si postavite dve vprašanji:
Kako si si predstavljal Boga, ko si bil
majhen? Kako si predstavljaš Boga danes? Normalno je, da imajo ljudje različne podobe, predstave in imena za
Boga. Razlikujemo se po kulturi, življenjskem okolju, delu, umetnosti in ustvarjanju. Bistvo vsega pa je, da je človek
že od svojih začetkov, pa tudi po svoji
naravi, religiozno in duhovno bitje, saj upa, hrepeni, veruje, ljubi,… Človek
je v vseh časih iskal Boga, oziroma vsaj nekaj, kar človeka presega. Znanstveniki, predvsem arheologi, umetniki, literati odkrivajo in potrjujejo prisotnost vere v vseh časih in kulturah. Vsako verstvo nosi v sebi Božje sledi. V
učbeniku preberi monoteizem in politeizem in si odgovori na vprašanje, ali
Cerkev sprejema to različnost in kdo si še posebej prizadeva za to. Za
našega Petrovega naslednika zmoli Očenaš in Zdrava Marija.
BIRMANCI: št. 3. BOŽJI DUH DELUJE POVSOD
Povsod kjer ljudje skrbijo za spoštovanje in dostojanstvo človeka, kjer
zdravijo bolezni in lajšajo osamljenost, kjer delajo za človeka vredno življenje, deluje Božji Duh in občutimo Njegovo navzočnost. Kjer ljudje delajo za mir
in prijateljstvo. Povsod kjer so ljudje pripravljeni odpraviti prepire in sovraštvo, deluje Božji Duh. Tam kjer ljudje ravnajo
odgovorno in pravično, kjer odpravljajo krivično zapostavljenost, odrinjenost in pozabljenost, deluje Božji Duh. Božji Duh deluje tam, kjer ljudje varujejo stvarstvo in
skrbijo za čisto naravo. Še posebej Božji
Duh deluje v nas kadar se mu pustimo
voditi. Njegove bližine ne izkusimo le v izrednih dogodkih ampak v vsakdanjem življenju. Naloga: reši naloge na str. 24 v
knjigi.

