3. adventna nedelja
Lucija, mučenka
13. 12. 2020
Ponedeljek 14. 12. 2020
Janez od Križa, duhovnik
Torek 15. 12. 2020
Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke
Sreda 16. 12. 2020
Adelajda (Adela), kraljica
Četrtek 17. 12. 2020
Viviana, opatinja
Petek 18. 12. 2020
Vunibald, opat
Sobota 19. 12. 2020
Urban V., papež

4. adventna nedelja
Družinska nedelja

za žive in + farane
za + Franca (obl.), Alojzijo, Zdenka in Maksimiljana Breznika
za + Vinka Flisa (obl.), sorodnike Grosek-Flis
za + Rozo Stupan (2353)
za zdravje
za + Jožefo Firer (obl.) in Alberta
za + Heleno Levart (2376)
za + v čast Božji Materi za zdravje in Božje
varstvo
za žive in + farane
za + Jožefa (obl.) in Marijo Kotnik

20. 12. 2020
1. Danes obhajamo že tretjo adventno nedeljo, nedeljo veselja ali »gaudete«.
Veseliti se Gospodovega prihoda je ena izmed temeljnih drž kristjana. Veselje razodeva, da smo duhovno dejavni v pripravi na Božič. Biti osredinjen
zgolj na zemeljske stvari pomeni dajati Božiču kvarno vsebino. Praznovati
Božič pomeni praznovati Njega, ki je Božji, in to je Kristus. Zato se veselimo
njegovega prihoda v naša srca. Zunanji izraz veselja pa naj bo tudi molitev
in dobra dela. Vsak naj pomisli na lastno mamo, ki ga je rodila. Naj bo ljubezen in molitev zanjo ena izmed dobrih del, ki jih delamo in morda še moramo narediti v pripravi na letošnji Božič.
2. Dobili smo Marijanske koledarje. Lahko jih vzamete v zvonici ali župnišču
(2.50 €). Ker zaradi pandemije virusa covid 19, letos ne moremo načrtovati
terminov, ne bomo imeli svojih koledarjev. Zato si vzemite Marijanske.
3. Vsem, ki vam je vzdrževanje cerkve in ostalih župnijskih stavb, izraz vaše
vere, pripadnosti Cerkvi, dobrote in ljubezni, se vam iskreno priporočam za
vaš dar, ki ga lahko nakažete na: Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. Št. TRR: SI56 044300001927213, ali pa ga prinesete v župnišče.
4. Iskrena hvala Marjanu Mlakarju, Andreju in Alojzu Lubeju ter Petru Tonkoviču za »koline«; hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Človek potuje po svetu, da bi našel kar potrebuje in se vrača
domov, da to najde.
(Thomas Moore)

Papež Frančišek je 8. decembra
2020 imenoval slovenskega patra
minorita Martina Kmetca OFMConv
za nadškofa metropolita v Izmirju
(Turčija). Do sedaj je bil predstojnik
minoritske skupnosti Büyükdere v
Carigradu.
Msgr. dr. Martin Kmetec
OFMConv se je rodil 10. novembra
1956 na Ptuju. Teologijo je študiral
na Teološki fakulteti v Ljubljani, 4.
oktobra 1982 je izrekel slovesne
zaobljube in 29. junija 1983 na
Ptujski Gori je bil posvečen v
duhovnika. Leta 2010 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral
na temo Islamizem v Turčiji in njegova kritika. Msgr. Kmetec govori
slovensko, arabsko, turško, francosko, angleško in italijansko.
Nadškof Zore je v svojem pismu msgr. Martinu Kmetcu izrazil veselje
Slovenske škofovske konference ter Katoliške cerkve v Sloveniji, da mu je
sveti oče Frančišek izkazal zaupanje voditi Božje ljudstvo v starodavnem
mestu Izmir. V mestu Smirne so namreč pustili svoj pečat veliki svetniki
naše Cerkve, kot so sveti Ignacij iz Antiohije, sveti Polikarp in sveti Irenej.
Predsednik SŠK je dodal, da je prepričan, da bo msgr. Kmetec "kot dober
pastir vodil tamkajšnjo krščansko skupnost ter razvijal lepe odnose med
različnimi verstvi in kulturami. Dialog, spoštovanje in dobro sodelovanje
med kristjani in pripadniki drugih verstev so temelj za upanje v mirno
prihodnost. Skrivnost Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal iz ljubezni za
vsakega človeka, je v središču naše skupne krščanske poti".
Na Trgu Svetega Petra v Vatikanu je
v petek, 11. decembra 2020, proti
večeru v vsej svoji lepoti zažarelo
slovensko božično drevo, smreka iz
kočevskih gozdov. Okrašena je z
ročno
izdelanimi
slovenskimi
etnografskimi
okraski.
Med
slovesnostjo sta navzoče in tiste, ki
so dogodek spremljali preko medijev
med drugimi nagovorila mariborski
nadškof metropolit msgr. Alojzij
Cvikl in minister za zunanje zadeve
dr. Anže Logar.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
3. adventna nedelja
Dekliška nedelja

Lucija, mučenka
13. 12. – 20. 12. 2020

Papež Frančišek: Očetje se ne rodijo, očetje postanejo.
Oče se ne postane samo zaradi tega, ker ima otroka, ampak ker je
odgovorno prevzel skrb zanj. Kadar koli nekdo prevzame skrb za življenje
nekoga drugega, v nekem smislu v odnosu do njega uresničuje očetovstvo.
V družbi našega časa je pogosto videti, da otroci nimajo očeta. Biti oče
pomeni vpeljati otroka v izkustvo življenja, resničnosti. Ne ga zadrževati, ne
ga zapirati, ne ga posedovati, ampak ga usposobiti za odločitve, za
svobodo, za odhode. Morda je izročilo zaradi tega Jožefu poleg vzdevka
oče dalo še vzdevek »najčistejši«. Ne gre za zgolj čustveno oznako, ampak
za povzetek zadržanja, ki izraža nasprotje od posedovanja. Čistost je
svoboda od posedovanja na vseh področjih življenja. Šele ko je ljubezen
čista, je v resnici ljubezen. Ljubezen, ki hoče posedovati, na kocu vedno
postane nevarna, zapira, duši, onesrečuje. Bog je človeka ljubil s čisto
ljubeznijo, ko ga je pustil svobodnega tudi za to, da se zmoti in se postavi
proti Njemu. Logika ljubezni je vedno logika svobode in Jožef je znal ljubiti
na izredno svoboden način. Samega sebe ni nikoli postavljal v središče.
Znal je stopiti iz središča ter postaviti v središče svojega življenja Marijo in
Jezusa.
Jožefova sreča ni v logiki žrtvovanja sebe, ampak v darovanju sebe. V
tem možu nikdar ne zaznamo razočaranja, ampak samo zaupanje.
Svet potrebuje očete, odklanja gospodarje, odklanja tiste, ki hočejo
posedovati drugega, da bi zapolnili svojo praznino; odklanja tiste, ki
avtoriteto zamenjujejo z avtoritarnostjo, služenje s servilnostjo, soočenje z
zatiranjem, dobrodelnost s socialnim skrbstvom, silo z razdejanjem. Vsaka
resnična poklicanost se rodi iz darovanja sebe, ki pomeni dozorevanje
preproste žrtve.
Vsak otrok vedno nosi s seboj skrivnost, nekaj neznanega, ki se lahko
razodene samo s pomočjo očeta, ki spoštuje njegovo svobodo. Očeta, ki
se zaveda, da izpolnjuje svoje vzgojno delovanje in v polnosti živi
očetovstvo samo takrat, ko je postal »nepotreben«, ko vidi, da otrok postaja
samostojen in sam stopa po poteh življenja; ko se postavi v položaj Jožefa,
ki je vedno vedel, da ta otrok ni njegov, ampak je bil samo zaupan njegovi
skrbi.

Preživeti čas s sinovi
Velja rek, da brez vode ni
življenja. Enako velja, da brez
staršev ni družine, da brez
očeta ni prave moške vzgoje.
Bog nama je v »oskrbo« dal
štiri sinove. Glavno vlogo je imela žena. Na nek način se mi to zdi prav.
Mala bitjeca so potrebovala predvsem nežno in ljubeznivo materinsko roko.
Eden za drugim so pričeli prestopati prag vrtca … Večkrat sem opazil,
da se jutranja oddaja v vrtcu lahko precej »podaljša« (na račun poslavljanja
in solz), če to stori žena. Sam sem sinove le pokrižal, poljubil in …
enostavno oddal. Tu sem »prvič« začutil mojo vlogo – da jih kot oče
popeljem iz varnega zavetja doma, iz mamine topline v svet.
Sinovi se vse bolj zanimajo za tehniko, za delo okrog doma, za očetove
projekte … Tu sem, zopet poklican, da jim pomagam gojiti veselje do
ustvarjalnosti, do dela, do športa, skrb za okolico. Zadnja leta jim z veseljem
prepuščam košnjo trave, skupaj prežagamo kak hlod, pleskamo sobe,
vrtamo, … Vse to so lepa priložnost, da jim kot oče dam potrditev, da so
sposobni, vztrajni, ustvarjalni. Da sem ponosen nanje.
Kot velik ljubitelj narave in gora, bi rad vsaj kanček tega (mojega) veselja
približal tudi sinovom. Tako smo pred dvema letoma pričeli poletne mesece
spati kar v šotoru (kaj kmalu je šlo tudi že brez mene), prvič smo prespali
na Blegošu pod milim nebom (kjer so se ob vseh nočnih zvokih narave kar
stiskali k meni
), letos pa smo zakorakali tudi v visokogorje. Prav
neverjetno je (bilo) opazovati, koliko energije se skriva v otroških telescih.
Po celodnevni hoji na dva-tisočakih me zvečer še vprašajo, če se grem z
njimi še lovit.
Pri vseh teh »moških« podvigih pa me najbolj preseneča dvoje: odprtost
oz. poslušnost sinov za očetovo vzgojo ter naša medsebojna povezanost.
Ni boljše prilike, kot da izkoristim sinovo jamranje »pa ja ne bomo šli čisto
do vrha … men se ne da« za pogovor glede vztrajnosti, odločnosti in trudu
za nek cilj. Vse to bo v življenju še kako potreboval. Táko »pridiganje« bi v
domači dnevni sobi naletelo na povsem gluha ušesa in zavijanje z očmi.
Iskrena otroška hvaležnost ob večerni molitvi pa da vedeti, da se splača
– biti oče, biti trden (a ne pretrd) zid in opora sinovom!
In to me napolni tudi za dneve, ko se moramo medsebojno tudi »brusiti«.
Vse prej omenjenega pa ne bi bilo mogoče (do)živeti, če si kot mož in žena
ne bi dopustila, da vsak odigra svojo vlogo; jaz – očetovsko, žena –
materinsko. Ne glede na spol, otroci potrebujejo obe. Na nama z ženo pa
je, da si pri tem popolnoma zaupava, se podpirava in tudi spodbujava.
07. 10. 2020/ Anže Čelik
http://www.diz.si/preziveti-cas-s-sinovi-po-mosko/

OTROCI! PRISLUHNITE DANAŠNJEMU EVANGELIJU
2. adventna nedelja, 6.12.2020:
https://www.youtube.com/watch?v=J4xwjaQGneI&t=39s
Nato odgovorite na zastavljena vprašanja.
Dragi otroci! Tretjo adventno nedeljo Cerkev imenuje nedelja veselja.
Upam, da z veseljem berete in se s starši pogovarjate o tem, kar vam
hatehistinje dajejo za prebrati in narediti naloge. Upajmo, da bo kmalu
prišel čas, ko boste lahko prišli k verouku v župnijo in bomo lahko
pogledali, kako ste opravili naloge. Ne pozabite skrbno prebrati povzetek poglavja iz katekizma in narediti naloge. Ob tem pa ne pozabite
na adventno akcijo „Otroci za otroke“.
PRVI RAZRED: št. 11: O Gospa moja
Kateri praznik praznujemo 8. decembra?
Otroke vprašajte, kaj vse že vedo o Mariji. Nato jim preberite svetopisemski odlomek Lk 2,1-7. Otroci naj obnovijo kaj
ste prebrali, razložite jim dele, ki jih
morda ne razumejo. Otrokom razložite,
da je Marija tudi naša mati in se z njo
lahko pogovarjamo v molitvi. Ena izmed
molitev je O Gospa moja. Ob risbah v
delovnem zvezku na strani 34 otrokom
razložite molitev in jo večkrat ponovite,
da si jo otrok zapomni (lahko jo vsak dan
skupaj zmolite). Kako potekajo vaše priprave na Božič? Se že veselite prihoda Jezusa? Otroci naj rešijo naloge v
delovnem zvezku na straneh 33 in 35.
DRUGI RAZRED: št. 13: Sveti Jožef
Kdo je bil sveti Jožef. Otroci naj povedo kaj vse
že vedo o njem. Otrokom preberite svetopisemska odlomka Mt 1,18-25 in 2,19-23. Otroci
naj ju obnovijo. Kakšen človek je bil Jožef?
Otroci naj v delovnem zvezku na strani 29 pobarvajo risbo svete družine. Otroke spomnite,
da je bil 8. decembra praznik Brezmadežne
device Marije. Skupaj zmolite molitev O Gospa
moja. Kako potekajo vaše priprave na Božič?
Se že veselite prihoda Jezusa? Skupaj z otrokom naredite družinski načrt priprave in praznovanja Jezusovega rojstva.

TRETJI RAZRED - št. 10: Čakam te ter drugi del: Ponovi, da ne pozabiš!
V prvem delu je poudarjena predvsem praktična priprava na spoved, kar
pa na daljavo ni mogoče. Tako se bomo v to poglabljali, ko se zopet dobimo
v učilnici in cerkvi. Smo v adventnem času,
času hrepenenja po prihodu Odrešenika, tako
se naj družina še naprej zbira okrog
adventnega venčka, da okrepi družinsko
molitev in povezanost. Z veseljem prebirajte
zgodbe iz adventnega koledarja in mi v nekaj
stavkih napišite, kaj ste si do sedaj najbolj
zapomnili!
V učbeniku pa na straneh 42, 43, 44 in 45
naredite naloge. Pri tem si pomagajte tako, da
si preberete nekatere odlomke, ki smo jih že
obravnavali. Skušajte si zapomniti odgovore in o vsem tem se bomo
pogovarjali pri verouku. Nalog ni potrebno pošiljati, katehistinji s. Hermini
pošljite samo nekaj stavkov, ki so vam všeč v adventnem koledarju.
ČETRTI RAZRED – št. 9) Pot v obljubljeno
deželo
Ko so Izraelci pozabili na svojo obljubo
Bogu, so si ustvarili zlato tele in Mojzes je
ponovno prosil Boga za novi dve tabli
zapovedi. Morali so se pokesati, da je Bog z
njimi obnovil zavezo. Kmalu zatem so
potovali v obljubljeno deželo, a med potjo so
se srečevali še z mnogimi težavami. Po
štiridesetih letih so prestopili reko Jordan in
doživeli izpolnitev Božjih obljub. Trpljenje in
težko življenje v puščavi jim je pomagalo, da so postali sposobni živeti v
svobodi. Bog je zvest, zato izpolni svoje obljube in tudi človeku želi
odgovoriti s svojimi obljubami. Prvo obljubo Bogu so dali starši pri svetem
krstu. Pri prvem svetem obhajilu smo krstno obljubo obnovili in ponovno
zagotovili Bogu, da hočemo biti njegovi prijatelji. Svojo zvestobo Bogu
pokažemo tudi z molitvijo in dobrimi deli. Kadar na to obljubo pozabimo, se
oddaljimo od Boga in naša nezvestoba se pokaže v grehih. Bog si želi, da
pridemo k Njemu in se poboljšamo. Vabi nas vsak dan in celo življenje, bo
pa to od nas zahtevalo tudi kakšno žrtev in odpoved. Naloga za vas pa je,
da si prizadevate za vztrajnost in zvestobo v vsakdanjih stvareh, kot so
vztrajanje pri domači nalogi, da jo narediš do konca in vztrajanje pri učenju,
da res vztrajaš pri knjigi tako dolgo, da se naučiš. Ta vztrajnost in zvestoba
bosta pomagali, da bomo znali biti zvesti Bogu.

PETI RAZRED – št. 9) Skrbimo za bolne in ostarele
Vsakdo izmed nas je kdaj že zbolel. Manjši prehladi ali hudi zapleti. Bolezen
je stanje, ko nam ni prijetno in si
želimo čim prej ozdraveti. Dobremu
Bogu se človek v takšni stiski smili,
saj si želi gledati srečnega človeka.
Svoje usmiljenje do trpečih ljudi je
Bog najlepše razodel po svojem
sinu Jezusu Kristusu. Verjamem,
da poznate mnogo dogodkov, ko je
Jezus ozdravljal, pa ne le telesnih,
tudi tistih z odpuščanjem grehov.
Preden pa je Jezus odšel v nebesa, je veliko ljubezen do bolnikov zaupal
svoji Cerkvi in v Svetem pismu lahko beremo, da so apostoli zvesto
nadaljevali Jezusovo delo, tudi s podeljevanjem zakramenta bolniškega
maziljenja. V tem zakramentu je Bog še posebej blizu človeku, ki je v stiski
zaradi nevarne bolezni ali starosti. Kadar so ljudje v smrtni nevarnosti,
običajno zelo trpijo, muči pa jih tudi nemirna vest, ki jih opozarja na pretekle
grehe. Tudi hudobni duh si takrat prizadeva, da dobi poslednjo bitko. Bog
človeka nikoli ne zapusti, ampak mu ostaja zvest in človeka skuša krepiti z
zaupanjem. V Svetem pismu poiščite in preberite Jak 5, 14-15, ko apostol
Jakob naroča, naj se v trpljenju pokliče duhovnika. Zakrament bolniškega
maziljenja podari potrpežljivost v trpljenju in notranji mir. Molimo za trpeče,
v tem času pa imejte v molitvi tudi vse tiste, ki se borijo s Covid 19.
ŠESTI RAZRED – št. 9) Bog je z nami
Pridejo dnevi, ko ste zaradi šole in
obšolskih dejavnosti utrujeni in brez
moči. Takrat najraje pomislite, kateri
obveznosti bi se lahko izognili. Brez
zaupanja se z vsako težavo srečuješ
sam in zato se počutiš nemočnega.
Zgodba o Goljatu in Davidu govori
ravno o zaupanju, ki ga ima David v
Boga. V Svetem pismu poiščite in
preberite 1 Sam 17, 32 – 54. David se Goljata ne boji, čeprav je fizično
mnogo močnejši nasprotnik in je David mladenič. David zaupa v Boga in
pozna svoje zmožnosti. Tudi Savel zaupa Davidu, sicer mu ne bi dovolil,
da se bojuje z vojščakom Goljatom. David si je pridobil Savlovo zaupanje s
svojim nesebičnim, odgovornim in požrtvovalnim ravnanjem, Bog pa
Davida ravno s preizkušnjami pripravlja, da bo postal kralj izraelskega
ljudstva. Tudi mi se večkrat spopadamo z notranjimi in zunanjimi težavami.

Pridejo dnevi, ko se nam naše obveznosti zdijo nemogoče, ampak
zaupanje Bogu, da bomo zmogli, nam daje moč in nas spodbuja k vzgoji
za odgovorno življenje. Zahvalite se Bogu, da mu lahko vedno zaupate,
zahvalite pa se tudi za ljudi, ki so vredni vašega zaupanja.
SEDMI RAZRED št. 8) Sveto pismo – knjiga vseh knjig
Sveto pismo je knjiga, ki govori o Bogu in človeku. Nagovarja nas ob
različnih
priložnostih
in
v
najrazličnejših
okoliščinah.
Sestavljena je iz več različnih
knjig, ki jih delimo na Staro (45
knjig) in Novo zavezo (27 knjig).
Judje so Božjo besedo skozi
dolga obdobja prenašali preko
ustnega izročila, prva zapisana oblika je iz leta 2000 pr. Kr., zadnja pa pred
letom 100 po Kr. Bog je svetopisemske pisatelje vodil in navdihoval, zato
pravimo, da je Sveto pismo navdihnjeno. Danes je celotno Sveto pismo
prevedeno v več kot 350 jezikov, delno pa v 2100 jezikov. Najdemo ga tudi
v CD obliki, na spletni strani biblija.net, poslušate in berete ga lahko tudi
preko mobilne naprave. Spodbujam vas, da vam Sveto pismo postane vaš
zvesti spremljevalec. Nagovarjal vas bo, ko boste potrti, žalostni,
vznemirjeni, pa tudi, ko boste hrepeneli po sreči, si zaželeli miru in ljubezni.
Začnite z naključno izbranim odlomkom in dopustite, da vam Bog sam
spregovori. Poskrbite tudi, da boste imeli stalen prostor, kjer se boste lahko
umirili in prepustili Božji besedi.
OSMI IN DEVETI RAZRED - BIRMANCI
V preteklem tednu so se birmanci poglabljali v
pomen
Jezusovega
javnega
delovanja,
čudežem in pomenu le-teh za naše življenje.
Prav tako smo znova prisluhnili Martinu Golobu
o tem zakaj sploh iti k zakramentu svete birme.
Sv. Bazilij o tem, kdaj naj bi molili:
Ko sedete k jedi, molite. Ko jeste kruh, se Mu zahvaljujte, ker je do vas tako
darežljiv. Če pijete vino, pomislite Nanj, ki vam ga je dal za vaš užitek in
lajšanje slabosti. Ko se oblačite, se Mu zahvalite za Njegovo dobroto, ker
je poskrbel za vaša oblačila. Ko se ozrete v nebo in v lepoto zvezd, se vrzite
pred Boga in počastite Njega, ki je v svoji modrosti vse to tako čudovito
ustvaril. Ko sonce vzide in zaide, ko spite ali ste budni, zahvaljujte se Bogu,
ki je vse ustvaril v vaš blagor, da bi poznali, ljubili in častili svojega
Stvarnika.

