4. adventna nedelja
Družinska nedelja
20. 12. 2020
Ponedeljek 21. 12. 2020
Peter Kanizij, duhovnik
Torek 22. 12. 2020
Frančiška K. Cabrini
Sreda 23. 12. 2020
Ivo, škof
Četrtek 24. 12. 2020
Adam in Eva
Sveti večer
Petek 25. 12. 2020
BOŽIČ
Sobota 26. 12. 2020
Štefan, diakon

za žive in + farane
za + Jožefa (obl.) in Marijo Kotnik
Ob 13.00 uri pogreb + Margarete Rankl
za + Elizabeto in Martina Menharda (2423)
za + Franca Polegeka (2333)
za + Dušana Justineka ml. (2283)
za + starše Jožefo in Franca Gumzeja ter sorodnike
za + žive in + farane
za + Marijo Pliberšek (obl.), Antona in Jožefo
za + Albina (obl.), Jožefo, Metoda in Marijo Pučnik
za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve

SVETA DRUŽINA
za žive in + farane
Nedelja žena in mater za + Janeza Tonkoviča (obl.) in sorodnike

27. 12. 2020
1. Dragi župljani! Četudi je Cerkev dobila dovoljenje, da smemo imeti maše (z
določenim številom) z ljudstvom in je Slovenska škofovska konferenca izdala splošne napotke, na kaj vse naj duhovniki pazimo, so se škofje mariborske metropolije in sicer zaradi slabe epidemiološke situacije (smo na
rdečem seznamu) odločili, da v bližajočih božičnih in verjetno tudi novoletnih praznikih, ne bomo imeli rednih maš z ljudstvom. Veliko sem molil in
upal, da bomo lahko vsaj v manjših skupinah in z večjim številom maš, obhajali božične praznike, kakor je to predvideno za ljubljansko nadškofijo.
Žal nam tudi to ni dano. Zato vas prosim, da poživite svojo vero z družinsko
molitvijo in skupnim spremljanjem maše po radiu in televiziji. Vem, da to ni
isto, ampak – kot pravi pregovor: »Kar more, to mož je storiti dolžan!« Verjamem, da zmorete, samo hoteti je treba!
2. Vsako leto imamo po božiču blagoslov družin in domov. Zaradi epidemije
coronavirusa bo letos tudi ta pastoralno dragoceno in duhovno potrebno
srečanje z vami odpadlo. Zato vas prosim, da na sveti večer in novega leta
dan sami pokropite domove, da bo Božji blagoslov in mir bdel nad vami vse
leto. Vsi dobro vemo, kako hitro pride do nerazumevanja. In če ni blagoslova, se nemir kaj hitro razplamti. Z Jezusovim rojstvom pa prihaja mir na
svet, mir, ki so ga že angeli oznanili: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem, ki so mu po volji. Poglobite ta mir in družinsko srečo z Novorojenim.
3. Kljub vsem težavam in preizkušnjam, pa smo dobili »betlehemsko luč«.
Postavili smo jo v zvonico in si jo lahko vzamete na svoje domove.

4. 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.
5. 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.
6. Iskrena hvala Petru Tonkoviču, Jožetu Pučniku in Leonu Harihu za postavitev hlevčka za jaslice pred župniščem; hvala Alfonzu, Marku, Dejanu in
Matjažu Zajku ter Darjanu Gorenaku za namestitev božične zvezde na zvonik; Simonu Korošcu za pripravo sveč, skavtom Slovenskih Konjic za betlehemsko luč; hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
7. Škofje svetujejo, da tudi v tem času epidemije ne pozabimo na zakramente.
Zato bom v sredo in četrtek, 23. in 24. 12. 2020 ves dan na razpolago za
sveto spoved in obhajilo. Potrebno je le pozvoniti ali pa me poklicati na
051/324-345. Spovedoval bom v spovednici ali zakristiji, kakor želite. Ne
pozabite na obvezno masko in da prihajate posamično.
Blagoslovljene božične praznike!
Dragi župljani! Ob Jezusovem rojstvu ni bilo množic razen
nekaj pastirjev, ki so vedrili pod milim nebom. Tako bomo tudi
mi letos praznovali Božič brez množice in brez velikega slovesnega bogoslužja, brez polnočnice in veselega kramljanja
ob kozarčku kuhanega vina. Zares nedoumljivo za Prihovo.
Tudi sveti Jožef se je soočil z nedoumljivimi dogodki: najprej z dogodkom Jezusovega učlovečenja, ko je Marija spočela po Svetem Duhu,
potem pa z dogodkom iskanja prenočišča, nato pa Jezusovega rojstva,
bega v Egipt itd. vse to je spremljal z vdanostjo v Božjo voljo ter s premišljevanjem v molitvi in začudenjem.
Tako tudi mi premišljujmo v teh božičnih dneh o veličini in ljubezni
Boga, ki nam pošilja Odrešenika, v molitvi in z molitvijo, čudenjem in
začudenjem ter s hvaležnostjo in češčenjem Boga. Posebej molim za
vas, da bi ostali zdravi in da bi ne pozabili, da se vera poglablja predvsem z molitvijo in bogoslužjem.
Posebej velja moja molitev in dobre želje vsem vam, ki ste preizkušeni z boleznijo in se počutite osamljene. Pokličite me na 051/324-345
in se vam bom z veseljem odzval.
Dragi otroci in mladi! Veliko mislim na vas in prosim Boga za milost,
da bi v teh časih, ko nimamo pravega verouka in možnosti srečanja
okrog oltarja, ne opustili molitve, branja Svetega pisma, poglabljanja v
veroučno snov in opravljanja veroučnih nalog. Ostanite dejavni v spoznavanju in poglabljanju vere. Blagoslovljen Božič!
Vaš župnik Slavko

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.
4. adventna nedelja
BOŽIČ - JEZUSOVO ROJSTVO

O pridi skor' Emanuel
20. 12. – 27. 12. 2020

Papež Frančišek: Kdor moli, vrata svojega srca vedno pusti na stežaj
odprta: za vse – za tiste, ki molijo, ne da bi vedeli, da molijo; za tiste, ki ne
molijo, a v sebi nosijo zadušljivi krik; za tiste, ki so se zmotili in so se izgubili
na poti. Gre za to, da se na druge gleda z očmi in s srcem Boga, z njegovim
sočutjem in nežnostjo. Z nežnostjo moliti za druge.
Molitev je naše srce in naš glas in postane srce in glas mnogih ljudi, ki ne
znajo moliti ali ne molijo ali nočejo moliti ali pa jim je nemogoče moliti. Mi
smo srce in glas teh ljudi, ki se dviga k Jezusu, se dviga k Očetu kakor
priprošnja. V samoti se tisti, ki moli – bodisi dolgo časa v samoti bodisi v
polurni samoti –, loči od vsega in vseh, da bi ponovno našel vsakega in vse
v Bogu. Tako molivec moli za ves svet, ko na svojih ramenih nosi bolečino
in grehe. Moli za vse in za vsakega: kakor da bi bil Božja »antena« v tem
svetu.
Kdor moli, v vsakem ubogem, ki
potrka na vrata, v vsaki osebi,
ki je izgubila smisel stvari, vidi
Kristusovo obličje. Katekizem
piše: »Posredovati, prositi v
prid drugega […] je lastno srcu,
ki je uglašeno po Božjem
usmiljenju« (KKC, 2635). To je
zelo lepo. Ko molimo, smo uglašeni z Božjim usmiljenjem. Usmiljenje v
odnosu do naših grehov, ker je [Bog] usmiljen z nami, a tudi usmiljenje z
vsemi tistimi, ki so zase prosili za molitev, za katere želimo moliti v
uglašenosti z Božjim srcem. To je resnična molitev. V uglašenosti z Božjim
usmiljenjem, z njegovim usmiljenim srcem. »V času Cerkve je krščanska
priprošnja udeleženost pri Kristusovi priprošnji: je izraz občestva svetih«
(KKC, 2635). Kaj pomeni »udeleženost pri Kristusovi priprošnji«? Ko jaz
prosim za nekoga ali molim za nekoga: kajti Kristus je priprošnjik pri Očetu,
moli za nas, moli tako, da Očetu kaže rane na svojih dlaneh, kajti Jezus je
fizično, s svojim telesom pred Očetom. Jezus je naš priprošnjik. Moliti
pomeni nekoliko početi kakor Jezus: za druge posredovati v Jezusu pri
Očetu. In to je zelo lepo.

4. adventna nedelja
Angelovo oznanjenje Mariji je že naznanilo njeno poslanstvo in to poslanstvo je razlog njenega veselja. Trikrat na dan zvonovi oznanjajo avemarijo: začetek, sredino in konec dneva, tako smo trikrat na dan opomnjeni,
da se spomnimo Angelovega oznanjenja Mariji in zmolimo to molitev..Marijin »da« je pritegnil Boga v svet na poseben način.
= Marija je podoba vsakega vernika in vse Cerkve. Tudi cilj mojega življenja je izreči ta »da«, to je cilj vsega stvarstva.
= To je srečanje, ki ga je Bog »iskal«, od kar je
ustvaril človeka.
= V Mariji je Ljubezen ljubljena: našla je dom,
kamor se bo naselila, in človekova hiša ne bo
več pusta. Tu je začetek vrhunca medsebojne
ljubezni, med Bogom in človekom, ki bo močnejša od smrti. Tako v duhu že zremo veliko
noč.
= Marija se je »vznemirila« (ne prestrašila):
Marija je pri Bogu našla veliko večjo milost od
tiste, za katero si je npr. Mojzes sploh upal prositi (videl je Božje veličastvo samo v »hrbet« - 2
Mz 33,18); našla je takšno milost, da je bila
polna vse milosti: Boga, ki ga nihče ni mogel
doseči in videti, niti misliti ali si ga predstavljati, bo spočela, rodila in objemala … Bog izvede nemogoče tako, da daruje človeku svojega Duha.
Začetek novega življenja ni več »po človeško«, ampak po božje.
= Odrešenje vsakega človeka je, postati kakor Marija: sprejeti Božjo ljubezensko ponudbo, dati »meso« v svojem telesu njegovi večni Besedi, roditi v svetu Sina.
= Vprašajmo se: Kaj mi ostaja iz mojih srečanj z Bogom ali »angeli«:
Kaj je meni Bog povedal v zadnjem obdobju? Kam me vabi? Kaj pričakuje
od mene? Kdo so angeli, ki mi jih pošilja? Preko katerih »komunikacijskih
kanalov« sprejemam največ božjih sporočil?
Marija išče in sprašuje: kako se bo to zgodilo. S katerimi vprašanji prihajam
v kraj svoje molitve? Kaj me skrbi v tem zadnjem obdobju? Katera vprašanja jaz postavljam? Kaj iščem? Česa me je strah? Kje so izvori moje negotovosti in nejasnosti? Na čem temelji moje upanje?
= Marija odgovori: Zgodi se! Je moja beseda jasen odgovor?
Angel obljublja veselje. Marijo pozdravi: »Veseli se, napolnjena z milostjo!«
To ni preprosto človeško veselje, marveč Očetovo večno veselje nad svojim Sinom, ki se po Svetem Duhu sedaj naseli v Mariji in želi, da smo polni
tega veselja.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

OTROCI! PRISLUHNITE DANAŠNJEMU EVANGELIJU
4. adventna nedelja, 19.12.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=-Zkr19dmiQw&feature=youtu.be
Dragi otroci! Danes smo prižgali že četrto svečo na adventnem vencu.
To pomeni, da je ves adventni venec ena sama luč, ki naznanja prihod
vira luči, ki je Jezus sam. Kakor sveča razsvetljuje, tako nas tudi Jezus
razsvetljuje v teminah življenja, kakor nas sveča ogreva, tako nas tudi
Jezus ogreva s svojo ljubeznijo, kako nas sveča povezuje, tako nas
tudi Jezus povezuje s svojo besedo. Ne pozabite prisluhniti ali prebrati Božjo besedo, vsaj dvakrat. Ob tem pa ne pozabite na adventno
akcijo „Otroci za otroke“.
PRVI RAZRED: št. 12: Božič, obisk pastirjev
DRUGI RAZRED: št. 14: Pastirji pozdravijo Jezusa
Kmalu bo božič. Ste se kot družina že
pripravili na prihod Jezusa? Otroci naj
pripovedujejo zakaj praznujemo božič.
Ogledajo si lahko risanko Rojstvo Jezusa
Kristusa, ali pa jim preberite zgodbo o
njegovem rojstvu (Sveto pismo Lk 2,1-20).
Z otroki skupaj poglejte fotografije, ko so bili
še dojenčki. Pripovedujte jim, kako ste se jih
razveselili ob rojstvu. Otroci prvega razreda
naj rešijo naloge na straneh 37, 38 in 39, otroci drugega razreda pa naj
rešijo nalogi na straneh 30 in 31. Skupaj z otroci doma pripravite lepo
praznovanje, postavite jaslice ter pojte božične pesmi. Na sveti večer z
blagoslovljeno vodo pokropite in blagoslovite svoj dom. Otroka čim bolj
vključite v priprave in praznovanje božiča. Želim vam blagoslovljene
božične praznike, lep dan državnosti in vse dobro v prihajajočem letu.
Upam, da se kmalu vidimo. Vaša katehistinja Daša.
TRETJI RAZRED - št. 14 v učbeniku: SVETI VEČER!
Pred nami je praznik božič, praznik Jezusovega rojstva. Na ta dan se že
ves december pripravljamo z molitvijo ob adventnem venčku. Večer pred
božičem imenujemo sveti večer. Kristjani pripravimo jaslice, blagoslovimo
dom, molimo, pojemo božične pesmi, pripravimo skupno, družinsko
božično večerjo. Ali nam bo letos dana možnost, da se udeležimo svete
maše bomo videli. Božič vedno praznujemo 25. decembra. Doma
poskrbimo, da praznične dni preživimo v miru in da drug drugega
razveseljujemo.
V učbeniku na strani 61 imamo napisano, kako lahko poteka blagoslov
doma. Hkrati pa ste v teh dneh povabljeni, da preberete Božjo besedo, ki

jo v Učbeniku najdete na strani 58, 59 in 60. Spoznali boste, kako je Jezusa
sprejela Marija, kakšno vlogo
je imel Jožef, kaj so storili
pastirji. Pomislite, kaj bo
storila vaša družina, da boste
v svojem srcu in v vaših
domovih začutili, da je živi
Jezus
med
nami.
Zahrepenite po njem, ki nam prinaša mir, veselje in blagoslavlja naše
življenje. Naj mir in radost božične noči odmeva v vaših srcih skozi vse leto
2021 in upam, da se čim prej vidimo...
ČETRTI RAZRED – št. 10) Sveto pismo je knjiga zaveze
Vsak od vas in vaših družin imate dragocene spomine, ki ste jih prejeli v
dar in jih skrbno hranite, da jih ne izgubite in da vam vračajo spomine. Vsi
imamo kakšen dragocen spomin, ki bi mu lahko rekli, da nam je svet. Tudi
Mojzes je prinesel iz Sinajske gore dragocen spomin, kamniti tabli z božjimi
zapovedmi. Zanju so naredili posebno skrinjo, da so ju lahko nosili s seboj.
Imenovali so jo skrinja zaveze, saj jih je spominjala na božjo obljubo, da je
Bog z njimi in da jih bo varoval, hkrati pa tudi, da bodo božje zapovedi
izpolnjevali. Za shranjevanje so najprej postavljali šotor, David ji je dal
postaviti šotor v svojem mestu, Salomon pa ji je v Jeruzalemu sezidal
tempelj – Božjo hišo in jo postavil v poseben prostor – Presveto. Mojzes je
k tablam božjih zapovedi dodal razlage, ki so jih dopolnjevali in tako je
začelo nastajati Sveto pismo. Sveto pismo je
sestavljeno iz več knjig. Tiste, ki so pred Kr.
rojstvom jih je 45 in so stara zaveza, tiste, ki so
napisali po Kr. rojstvu pa imenujemo nova
zaveza in obsega 27 knjig. Sveto pismo je
knjiga zaveze med Bogom in ljudmi. Bog po teh
besedah govori še danes, zato lepo vabljeni, da
Sveto pismo radi vzamete v roke in preberete
naključni odlomek, da vam spregovori.
PETI RAZRED – št. 11) Marija je rodila Jezusa
Mamice so vam verjetno že kdaj pripovedovale, kako so se veselile vašega
rojstva. Tisti, ki imate mlajše brate in sestrice, pa tudi veste, kako ste se
takrat pripravljali na prihod novega družinskega člana. Tudi Marija,
Jezusova mati se je skrbno in z veliko ljubeznijo pripravljala na Jezusovo
rojstvo, na rojstvo Božjega sina. Bog jo je obvaroval vsakega greha, zato
je Brezmadežna. Od nje se lahko naučimo, kako se je potrebno pripravljati
na Jezusov rojstni dan. Pripravljena nam je pomagati, da bi svoja srca čim
bolj pripravili. Ona, ki je bila že od prvega trenutka svojega življenja vsa
božja, bo tudi nam pomagala, da se bomo lažje varovali greha. V Nazaretu

se je na ta veliki dogodek pripravljala sredi vsakdanjega dela, z
izpolnjevanjem zapovedi ljubezni do Boga in
do bližnjega in z molitvijo. Če bo Marija naša
prijateljica, če se bomo z njo pogosto srečavali
v molitvi , bo tudi nas naučila živeti. Njej
imamo posvečenih veliko cerkva, ene izmed
njih so tudi božje poti. Marijo častimo tudi z
največjimi prazniki, posvečenimi Njej. Njej
posvečena meseca sta maj in oktober,
posvečena ji je vsaka sobota, Marijine pesmi
in litanije Matere Božje. Njo naj pogosto iščejo naše oči, njo naj molijo naše
dlani. Zmoli Pod tvoje varstvo pribežimo,
ŠESTI RAZRED – št. 11) Pesem mlade matere
Dva prijatelja sta se pogovarjala sredi mestnega trušča. Prvi sliši žabje
kvakanje, drugi nič. V tem mestnem trušču prvi vrže
kovanec na tla in za njim se ozre mnogo ljudi. Je res
slišal žabje kvakanje? Res, ker je to bilo tisto, kar je
nosil v srcu. In zakaj so drugi slišali kovanec? Zato,
ker so to nosili v srcu. Marija je bila mlado dekle,
čistega srca. Bila je odprta za Boga in pripravljena
poslušati njegov glas. Za poslušanje je pomembno
čisto in neobremenjeno srce in zato je slišala angela,
Božjega poslanca. V Svetem pismu poiščite in
preberite Lk 1, 26 – 31. Marija se je Božjega pozdrava
in izvolitve zelo razveselila, razmišljala in ga sprejela.
To, da bo postala Božja mati, je povsem spremenilo njeno življenje. Bog je
govoril v njenem srcu in govori v srcu vsakega človeka. Sliši ga lahko tisti,
ki je odprtega in čistega srca in Marija nas uči, da poslušamo Božji glas, se
ga veselimo in se zahvaljujemo. K posnemanju Marijinega zgleda nas
spodbujajo Mariji posvečene cerkve (tudi naša), nekatere so postale Božje
poti. Marijo radi častimo, ljubimo in se ji priporočamo. Preberite tudi Marijino
hvalnico Lk 1, 47 – 55. Radi se priporočajte Mariji, tiste umetniške duše pa
lepo vabljene, da napišete svojo hvalnico Moja duša poveličuje Gospoda in
… jo starši pošljejo katehistinji Urški po e- pošti.
SEDMI RAZRED št. 10) Kjer je Bog, tam je sreča
Zgodba o Marku in Petru, ki jo imate zapisano v učbeniku, poudarja
hrepenenje po sreči, ki je v vsakem človeku, le da so načini iskanja zelo
različni. Marsikdo ostane razočaran, ker v vsem prestižu ni našel tistega,
skrivnostnega, kar lahko da samo Bog. Človek hrepeni po sreči že od svojih
začetkov. Tudi Izraelci so iskali srečo, velikokrat brez Boga ali mimo njega

in bili razočarani. Pripoved o preroku Eliju, ki jo najdete v Svetem pismu 1
Kr 18, 36-39, pokaže moč, ki jo daje Bog
tistemu, ki vanj iskreno zaupa. Po
zunanjosti sta sicer obe daritvi zelo
podobni, različen pa je odnos do Boga.
Prva ponazarja iskanje trenutne sreče, ki
povzroča trpljenje in bolečino, Elijeva pa si
prizadeva za iskren odnos do Boga, ter
lepo in pošteno življenje. Elija ni izsiljeval ,
ampak prosil kot služabnik, prav tako ni
iskal sreče zase, ampak za druge. Bog je prisoten v našem življenju, čeprav
ga včasih ne čutimo in ne razumemo. On usliši prošnje in molitve, ne za
tisto kar prosimo, ampak za tisto, kar je za nas resnično dobro. Ko boste
darovali ali ko boste molili, naj bo to z iskrenim srcem in nesebičnim
namenom.
OSMI IN DEVETI RAZRED - BIRMANCI
V preteklem tednu smo pri verouku odkrivali lepoto in zgodovino Cerkve.
Tako smo prisluhnili samim začetkom Cerkve v evangelijih. Obnovili smo
spoznanje, da je Jezus Kristus ustanovitelj Cerkve. Prav tako smo z
pomočjo odlomka iz Apostolskih del doumeli, da Sveti Duh vodi in kaže
Cerkvi pot skozi ves čas. Tako sedaj bolje razumemo, da smo po
zakramentu svetega krsta vsi del Cerkve in jo vedno predstavljamo tudi s
svojimi dejanji..
Parlament
enoglasno sprejel
sklep na predlog
iraškega
predsednika in
kaldejskega
patriarha.
Tudi v Iraku je božič
odslej državni praznik. Kot poroča spletni portal Vatican News, je iraški
parlament enoglasno podprl predlog, ki sta ga v okviru nedavnega srečanja
oblikovala iraški predsednik Barham Salih in kaldejski patriarh Louis
Raphael Sako. Ta odločitev ima v luči papeževega obiska, ki je v načrtu
med 5. in 8. marcem prihodnje leto, izreden simbolni pomen.
Babilonski kaldejski patriarh, kardinal Louis Raphael Sako, je takoj po
razglasu vladne odločitve objavil sporočilo, v katerem se je iraškemu
predsedniku Salihu, predsedniku parlamenta Mohamedu al Halbousiju in
vsem poslancem zahvalil za »v prid bratov kristjanov oddani glas« ter jim
zaželel obilo Božjega blagoslova.

