SVETA DRUŽINA
Nedelja žena in mater za žive in + farane
za + Janeza Tonkoviča (obl.) in sorodnike
Janez, apostol
27. 12. 2020
Ponedeljek 28. 12. 2020
Nedolžni otroci, mučenci
Torek 29. 12. 2020
Tomaž Becket, škof
Sreda 30. 12. 2020
Feliks I., papež
Četrtek 31. 12. 2020
Silvester (Silvo), papež
Petek 01. 01. 2021
Marija, Božja Mati
Novo leto
Sobota 02. 01. 2021
Bazilij Veliki in Gregor
Nacianški, škofa

Ob 15.00 pogreb + Jožice Leskovar
za + Vladimirja Groseka (obl.) in sorodnike FlisGrosek
za + Jožefa Pliberška (obl.) (Petkov)
za + za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini
za + Emila Škornika (1977)
za + Leopolda Brumeca (obl.) in sorodnike
za + Alojza Lipuša (obl.), Slavka in Angelo

Nedelja mož in fantov za žive in + farane
03. 01. 2021

za + Gretico Rankl (N36)

1. Dragi župljani! Danes je praznik Svete Družine, dan ko razmišljamo ne-le o
Sveti Družini, ampak tudi o naših družinah in vlogi staršev v njej. Družina
je nekaj svetega: je vrt, v katerem rastejo, se razvijajo in dozorevajo človeške osebnosti, predvsem pa prostor verskega doživljanja in oblikovanja. Po
vseh statistikah je družina na najvišjem mestu vrednot, ki si jih želijo mladi
ljudje. Družina je kot noseča žena, ki prinaša življenje, veselje in upanje, je
prostor verskega izkustva, zibelka življenja, kraj veselja in sreče, dom sreče
in zadovoljstva. Da bi pa naše družine mogle vse to uresničevati, pa jih
izročimo Sveti Družini v varstvo.
2. V prihodnjem tednu še ne bo verouka. Kljub temu pa prosim otroke,

da na kratko opišejo, kako so preživeli božične praznike in pošljete
opise katehistinji in meni. Lahko je zelo na kratko. Hvala že v naprej!
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 Luciji, Daši, Zali in Roku Pučniku ter Žanu Pemu za postavitev jaslic v cerkvi, Petru Tonkoviču in Jožetu Pučniku za dokončanje jaslic
pred vrtom župnišča; hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

BLAGOSLOVLJENO, ZDRAVO IN MIRU POLNO NOVO LETO 2021
Dragi župljani! Prihodnji petek bomo vstopili v novo leto 2021. Ob pogledu nazaj in spominu na kitajski coronavirus, ki nam še
vedno grozi, nas spreleti strah in nelagodje, ob pogledu naprej pa smemo upati in se veseliti lepše prihodnosti. Zanjo
pa je odgovoren vsak izmed nas. Želim vam, da bi se držali
navodil zdravstvenih delavcev in vlade, prosili Boga za
zdravo pamet, razumevanje, sodelovanje in upoštevanje
različnosti drug drugega, predvsem pa, da bi poglobili vero,
upanje in ljubezen ter posvečevali svoje in življenje drugih z molitvijo in
daritvijo ter se izročali v Božje varstvo.
Zaradi virusa covid 19 se letos ne moremo srečati ob blagoslovu domov. Zato jih sami pokropite in zmolite za Božji blagoslov. Želim vam
MIR IN VSE DOBRO!
Vaš župnik Slavko Krajnc
Ganljivo dečkovo vprašanje papežu Frančišku
Papež Frančišek je obiskal eno od župnij v Rimu. Srečal se je z otroki in
odgovarjal na njihova vprašanja. “Kateri je vaš najljubši svetopisemski
odlomek?”, “So tudi nekrščeni Božji otroci?” in podobna vprašanja, na
katera je sveti oče odgovoril kar najbolj preprosto.
Ko pa je na vrsto prišel Emanuel, je deček najprej poskušal premagati
strah pred množico, oči vseh ljudi so bile uprte vanj, nato pa so ga oblile
solze. “Ne morem,” je dejal objokan. Sveti oče ga je takoj povabil k sebi na
oder in ga objel. Ko mu je deček povedal svoje vprašanje, ga je Frančišek
prosil za dovoljenje, da ga ponovi na glas.
“Pred kratkim mi je umrl očka,” je dejal deček. “Bil je ateist, a je svoje
štiri otroke dal krstiti. Bil je dober človek. Je zdaj v nebesih?”
“Ko nas nekaj zelo boli, bi morda morali vsi jokati kot Emanuel,” je svoj
odgovor začel sveti oče. Joče za očetom, ker ga ima rad in “ima pogum, da
joka pred vsemi nami”.
Ta človek ni imel daru vere, ni bil veren, a kljub temu je dal vse svoje
otroke krstiti, je poudaril papež Frančišek. Le Bog odloča o tem, kdo gre v
nebesa in kdo ne, toda kakšno je lahko srce Boga, ko ima pred seboj
takega človeka, se je vprašal. “Očetovsko srce.” Papež je prepričan, da
Bog očeta, ki je dal krstiti svoje otroke, čeprav sam ni veren, ne more pustiti
ob strani.
Bog ne zapusti svojih otrok, je zagotovil Petrov naslednik, zlasti ne, če
so pogumni. Obrnil se je k Emanuelu: “Bog je ponosen na tvojega očka.”
Lažje je namreč biti veren in dati krstiti svoje otroke, kot dati jih krstiti, če
nisi veren, je menil papež Frančišek. “To je bilo Bogu gotovo zelo všeč.”
Papež se je dečku zahvalil za pogum in ga spodbudil, naj se pogovarja s
svojim očetom.
https://si.aleteia.org/2018/04/16/papez-odgovarja-je-moj-ocka-ateist-v-nebesih/
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Papež Frančišek: Urbi et Orbi (Mestu in svetu). Dragi bratje in sestre, vesel
Božič! Rad bi, da bi vse doseglo sporočilo, ki ga Cerkev oznanja v božičnih
praznikih z besedami preroka Izaija: »Dete nam je rojeno, Sin nam je dan«
(Iz 9,5). Dete je rojeno. Rojstvo je vedno vir upanja, je življenje, ki se
razcveta, je obljuba prihodnosti. In to Dete, Jezus, je »rojen nam«: nam
brez meja, brez privilegijev in brez izključevanj. Dete, ki ga je Devica Marija
rodila v Betlehemu, je rojen za vse: je »Sin«, ki ga je Bog dal celotni človeški
družini. Zaradi tega Otroka se vsi lahko obrnemo na Boga in ga kličemo
»Oče«, »Očka«. Jezus je edinorojenec; nihče drug ne pozna Očeta, kakor
samo on. Toda on je prišel na svet prav zato, da bi nam razodel obličje
Očeta. Zato se lahko po zaslugi tega Otroka imenujemo in v resnici smo
bratje, z vseh celin, vseh jezikov in kultur, z našimi različnimi identitetami
ter razlikami in vendar bratje ter sestre.
V tem zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo ekološka kriza ter huda
ekonomska in socialna neravnovesja, ki jih je pandemija koronavirusa še
poslabšala, bolj kot kdaj koli potrebujemo bratstvo. Podarja nam ga Bog,
ko nam daje svojega Sina Jezusa, ne bratstva lepih besed, abstraktnih
idealov, nestalnih čustev… Ne. Bratstvo, utemeljeno na stvarni ljubezni, ki
je sposobno srečati drugega, drugačnega od mene, trpeti njegovo trpljenje,
se mu približati in poskrbeti zanj, čeprav ne pripada moji družini, mojemu
ljudstvu, mojemu verstvu, čeprav je drugačen od mene, je Božji otrok, je
moj brat, je moja sestra. To velja tudi za odnose med ljudstvi in narodi, vsi
kot bratje.
V Božiču obhajamo Kristusovo luč, ki prihaja na svet in prihaja za vse nas,
ne samo za nekatere. Danes se, v tem času temine in negotovosti zaradi
pandemije, pojavljajo različne luči upanja, kot na primer odkritje cepiva. Da
bi pa te luči upanja lahko razsvetljevale vse ter prinašale luč vsemu svetu,
morajo biti na razpolago vsem. Ne moremo pustiti, da bi nam zaprti
nacionalizmi onemogočali živeti kot resnični človeški družini, kar tudi smo.
Prav tako ne moremo pustiti, da nas virus radikalnega individualizma
premaga ter nas napravi za brezbrižne do trpljenja drugih bratov in sester.
Ne morem sebe postaviti pred druge tako, da zakonitost trga ali patente

postavim nad zakone ljubezni in zdravja človeštva. Vse prosim, torej
voditelje držav, podjetja, mednarodne
organizme, da bi spodbujali sodelovanje
in ne tekmovanje, da bi iskali rešitev za
vse, cepivo za vse, še posebej za najbolj
ranljive in pomoči potrebne po vseh
področjih
planeta.
Najprej
za
najranljivejše in pomoči potrebne.
Betlehemsko Dete naj nam torej pomaga,
da bomo razpoložljivi, velikodušni in
solidarni, zlasti do bolj krhkih, bolnih ljudi,
do tistih, ki so se v tem času znašli brez
dela ali so v hudih težavah zaradi ekonomskih posledic pandemije, kakor
tudi ženske, ki so v teh mesecih zaprtja utrpele družinsko nasilje.
Pred izzivom, ki ne pozna meja, ne moremo postavljati pregrad. Vsi smo
na istem čolnu. Vsak človek je moj brat. V vsakem vidim odsev Božjega
obličja in v tistih, ki trpijo, Gospoda, ki prosi za mojo pomoč. Vidim ga v
bolniku, v revežu, v brezposelnem, v odrinjenem, v migrantu in v beguncu.
Vsi smo bratje in sestre.

STATISTIKA ZA LET0 2020
❖ KRSTI:
2018: 17 (10 M in 7 Ž)
2019: 12 (6 M in 6 Ž)
Malo boljše od prejšnjega leta.

2020: 14 (9 M in 5 Ž)

❖ POROKE:
2018: 8 porok
2019: 4 poroke
Upad zaradi coronavirusa.

2020: 2 poroki

❖ POGREBI:
2018: 13 (7 M in 6 Ž)

2019: 12 pogrebov

2020: 18 (8 M in 10 Ž)

VEROUK: 2017 => 54 otrok; 2018 =>61 otrok; 2019 =>48 otrok; 2020
=>6+2+8 (prvoobhajancev)+7+5+9+7+ 16 (birmancev) = 60 otrok.
MLADINSKA SKUPINA: 30 mladincev
OBISK BOLNIKOV: 2
PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Otroški pevski
zbor; Dekliški pevski zbor - Jubilus
IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 4
MINISTRANTI (TKE): 15
ORGANISTI: 2
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

