Nedelja mož in fantov za žive in + farane
Presveto Jezusovo ime

03. 01. 2021
Ponedeljek 04. 01. 2021
Angela Folinjska, red.
Torek 05. 01. 2021
Janez Nepomuk, škof
Sreda 06. 01. 2021
Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
Četrtek 07. 01. 2021
Valentin (Zdravko), škof

za + Gretico Rankl (N36)
Ob 18.00 za zdravje Jurija Sojar Voglara.
Ob 18.00 za + Jožico Leskovar (8. dan)
Ob 7.00 za + Nežiko Tonkovič (obl.) in sorodnike
Mlakar
Ob 18.00 za + Leopolda Juharta (obl.; Odanel)
Ob 18.00 za + Marijo Trunkl (obl.) in moža Jožeta

Petek 08. 01. 2021
Severin Noriški, opat

Dopoldan obisk bolnikov
Ob 13.00 pogreb + Ignaca Tomažiča
Po pogrebu maša za + Ignaca Tomažiča

Sobota 09. 01. 2021
Hadrijan, opat

Ob 7.00 za + Olgo Satler (N21)

Jezusov krst
Dekliška nedelja

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Ljudmilo in Antona Juharta (N3)

10. 01. 2021
1. Dragi župljani! Z jutrišnjim dnem smemo vnovič obhajati svete maše z
ljudstvom, ob upoštevanju navodil NIJZ-ja in Slovenske škofovske konference. Glavno navodilo je seveda nošenje mask in upoštevanje medosebne
razdalje. Vse kaže, da epidemije ne bomo premagali brez, da se vsaj 60%
ljudi cepi s cepivom, ki bo v kratkem na voljo. Zato zelo priporočam, da
sprejmete cepivo kot edino pravo pot
do normalizacije življenja, saj – kot vidimo – ni mogoča popolna osamitev
prebivalstva. Kot vsako zdravilo, tako
bo po vsej verjetnosti tudi to cepivo pri
kakšnem povzročilo neželene učinke.
To velja za vsako zdravilo. Pomembno
je, da gledamo drug na drugega in s
skupnimi koraki, ki jih predlagajo znanstveniki, ter z vero, upanjem in ljubeznijo pristopimo k odpravi bolezni, ki ne
izbira ne mladih in ne starih. Za vzgled nam je nadškof Franc Kramberger,
ki se je v domu starejših občanov v Lenartu prvi dal cepit.
2. Vsi, ki želite imeti naročeno Družino ali Ognjišče se oglasite v župnišču ali
me pokličite - še ta teden - na št.: 051/324-345.
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.
V mesecu decembru ste za cerkev darovali: družina Maksa Hojnika, druž.
Samec iz Zg. Grušovja, Jožica Rorič, druž. Janka Juharta, druž. Franca
Pliberška, druž. Franca Kropfa, Milica Polegek, druž. Vivod iz Sp. Grušovja,
druž. Albina in Lenke Pučnik, druž. Milana Pučnika, Marjan Mlakar, druž.
Petra in Janeza Pučnika, druž Slavka Juharta, druž. Matjaža Pema, druž.
Petra in Urške Flis, druž. Založnik, druž. Marjana Rajha, Jožef Pučnik ter
neimenovani. Iskren boglonaj!
Pred nami je velika obnova strehe na podružni cerkvi sv. Jošta. Tako zvonik kot
streha sta povsem dotrajala. V jeseni smo začasno popravili del strehe s preprosto pločevino (ker kamna ni mogoče več pritrditi), za kar
sem pred kratkim dobil račun in ga z vašimi darovi poravnal. Tudi vsak dar, ki ga namenite
meni osebno, dam za vzdrževanje cerkve.
Zaradi razširjenosti kitajskega virusa covid 19
odpade obisk in blagoslov družin, s tem pa tudi
darovi za cerkev. Niti centa ne prosim zase. Strah me je le, kako bomo
obnovili streho na zvoniku in cerkvi sv. Jošta. Gre za ogromne stroške. Cerkev je bila pred nekaj leti obnovljena, streha in zvonik pa le pokrpana. Podjetje Ajd mi je sporočilo, da se ne da več krpati. Zato smo primorani, da
skupaj zbiramo sredstva in postopoma pristopamo k obnovi. Zato se vam priporočam za
vaše darove – koliko morete, nikogar ne silimo,
vse naj bo izraz vašega srca – vsak naj daruje
po vesti. Čutim pa tudi veliko dolžnost, da se
vam iz srca zahvalim za mnoge dobrote za kuhinjo. V tem ste verjetno edinstveni v slovenskem prostoru. Hvala vam za vašo dobroto.
4. Pred župniščem smo postavili jaslice, ki jih je
izdelal Peter Tonkovič, da se lahko tisti, ki zaradi epidemije ne upate v cerkev, vsaj pred
jaslicami pred vrtom župnišča za trenutek ustavite in zmolite molitev za
zdravje vseh nas. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Papež blizu prizadetim v potresu na Hrvaškem
»Izražam svojo bližino ranjenim in vsem, ki jih je potres prizadel, ter
molim za tiste, ki so izgubili življenje, in njihove svojce.« Papež je še izrazil
upanje, da bi državne oblasti ob pomoči mednarodne skupnosti lahko
kmalu olajšale trpljenje »ljubemu hrvaškemu prebivalstvu«.

Papež Frančišek: Boleči dogodki, ki so zaznamovali pot človeštva v pretečenem letu, še posebej pandemija, nas učijo, da se je potrebno zanimati
za probleme drugih ter z njimi podeliti njihove zaskrbljenosti. Takšna drža
predstavlja pot, ki vodi k miru, saj spodbuja izgradnjo družbe, ki je utemeljena na bratskih odnosih. Vsakdo med nami, možje in žene tega časa, je
poklican uresničevati mir, vsakdo od nas ni ravnodušen do tega. Mi vsi smo
poklicani uresničevati mir ter ga uresničevati v katerem koli življenjskem
okolju tako, da ponudimo roko bratu, ki potrebuje besedo tolažbe, dejanje
nežnosti ali solidarno pomoč. To je za nas naloga, ki nam jo je dal Bog.
Gospod nam je dal nalogo, da smo delavci za mir.
Mir lahko gradimo, če bomo najprej mi v miru s seboj, z mirom v notranjosti,
v srcu, torej s seboj in s tistim, ki nam je blizu in bomo odstranili ovire, ki
nam preprečujejo, da bi poskrbeli za tiste, ki se nahajajo v potrebi in pomanjkanju. Gre za to, da razvijemo miselnost in kulturo »poskrbeti za« z
namenom, da porazimo ravnodušnost, da porazimo odmetavanje in da porazimo rivalstvo. Ravnodušnost, odmetavanje in rivalstvo, ki žal sedaj prevladujejo. Odstraniti torej te drže in tako mir ne bo samo odsotnost vojne.
Mir ni nikoli pospravljenost. Ne, ne, ni
operacijska dvorana. Mir je v življenju, ni torej samo odsotnost vojne,
temveč življenje polno smisla, postavljeno in živeto z osebno zavzetostjo v
bratski podelitvi z drugimi. Tedaj bo
dejansko mir, ta toliko zaželen mir, ki
ga vedno spravlja v nevarnost nasilje,
sebičnost, zloba. Ta mir, ki je v nevarnosti, bo postal možen in uresničljiv,
če ga bom sprejel kot nalogo, ki mi jo je dal Bog.
Devica Marija, ki je rodila »Kneza miru« (Iz 9,6) in ki ga ujčka v svojem
naročju s tolikšno nežnostjo, naj nam iz nebes izprosi dragoceno dobrino
miru, ki ga s samo človeškimi močmi, ne moremo v polnosti uresničiti.
Samo človeške moči ne zadostujejo, saj je mir predvsem dar, da. Potrebno
ga je izprositi z nenehno molitvijo, ga podpirati s potrpežljivim in spoštljivim
dialogom, ga graditi s sodelovanjem odprtim za resnico in pravico ter biti
vedno pozoren na upravičene težnje oseb in ljudstev. Moje voščilo je, da
naj mir kraljuje v srcu ljudi ter družin, na delovnih mestih ter mestih oddiha,
v skupnostih in med narodi. Mir v družinah, na delovnih mestih, med narodi.
Na pragu novega leta vsem namenjam svoje srčno voščilo srečnega in vedrega 2021. Vsak med nami naj se trudi, da bo leto bratske solidarnosti in
miru za vse. Leto polno zaupljivega pričakovanja in upanja, ki ga zaupamo
v varstvo Mariji, Božji in naši materi.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Danes je praznik Jezusovega imena. Jezusov monogram IHS predstavlja
Kristusa, Rešitelja ljudi (Jesus Hominum
Salvator), ki je kratica, ki so jo prepisovalci
Svetega pisma uvedli zaradi pogostega
zapisovanja imena Jezus. Šele v 17. Stoletju
so srednji črki H dodali majhen križec. Tako
je nastala grafična enota ali monogram, ki
ga Cerkev uporablja za označitev Kristusa,
naj bo to na freskah, liturgični opravi,
mozaikih, cerkvenih stavbah (na strehah),
spomenikih in podobno. Nekateri slikarji so
Jezusov monogram okrasili. Tako imamo
tukaj monogram okrašen s trnovo krono, ki
je prepletena z vinsko trto, na sredi monograma pa je vstavljeno krvaveče
srce, kar predstavlja Kristusovo trpljenje in ljubezen do konca.
V španskem romarskem svetišču Santiago de
Compostela se je začelo sveto kompostelsko
leto, posvečeno apostolu Jakobu. Gre za »leto
milosti in odpuščanja« na temo »Pojdi iz svoje
dežele. Apostol te pričakuje«. Obenem je to
»priložnost, da ponovno odkrijemo vitalnost vere
in poslanstva, ki smo ju prejeli po krstu,« je
nadškof zapisal v pastoralnem pismu ob
razglasitvi začetka kompostelskega leta, ko so se
odprla tudi sveta vrata katedrale v Santiagu de
Composteli. Papež Frančišek je zaželel vsem
»bližino in naklonjenost za vso Cerkev, predvsem pa za Cerkev v Španiji in
Evropi«. »Po sledeh apostola izpustimo sebe, tiste gotovosti, ki se jih
oklepamo, a z jasnim ciljem v mislih, da namreč nismo blodeča bitja, ki se
vrtijo okoli samih sebe, ne da bi kamorkoli prišla. Gospodov glas nas kliče
in kot romarji ga sprejmimo z držo poslušanja in iskanja ter se podajmo na
to potovanje, da bi srečali Boga, druge in sami sebe,« zapiše sveti oče.

PRVI RAZRED: - št. 13: Modri z
vzhoda
Kdo je obiskal Jezusa ob
njegovem
rojstvu?
Otrokom
preberite svetopisemski odlomek
Mt 2,1-12. Skupaj obnovite
zgodbo prihoda treh kraljev. Kako
jim je že bilo ime? Kaj so prinesli
Jezusu? V domače jaslice
postavite njihove figure. Otroci naj
rešijo naloge na straneh 41 in 42.
DRUGI RAZRED – št. 16: Čudež
v Galilejski Kani
Z otroki preberite svetopisemski
odlomek Jn 2,1-11 (Jezus napravi
prvi čudež). Otroci naj zgodbo
obnovijo ob risbi v delovnem zvezku na strani 34, lahko si pogledajo tudi
kratek filmček na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=7plJa_qnVug&ab_channel=SaddlebackKids.

Kaj je to čudež? Otroke navajajte na nesebično in velikodušno pomoč
potrebnim. Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 34 in 35.
V sredo 6. januarja na praznik Gospodovega razglašenja z otroki v jaslice
položite figure svetih treh kraljev. Otrokom se pomagajte spomniti, kako jim
je bilo ime in kaj so prinesli Jezusu.
TRETJI RAZRED - št. 11: Lepo je, ko molimo skupaj!
Teden, ki je pred nami, se bo zopet začel pouk in tudi verouk, žal še vedno
na daljavo. Torej vsak teden si vzemimo eno uro časa in se ustavimo ob
veroučnem zvezku – Učbeniku. V
ta čas naj bo vključena molitev in
pogovor s starši o veroučni uri, ki je
predvidena
ter
seveda
tudi
trenutek,
da
starši
pošljejo
katehistinji nalogo, ki ste naredili.
Prvo vprašanje je, kako smo
preživeli božične praznike, pa tudi
počitnice. Ali smo našli dovolj časa
za skupno/občestveno molitev.
Skupni molitvi z drugo besedo
rečemo tudi občestvena molitev. O njej nam Jezus govori v današnji

veroučni uri. »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji
soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer
sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«
(Mt 18,19-20)
Zato kristjani ne molimo samo kot posamezniki, kot skupnost – kot
občestvo in sicer v družini in v cerkvi, predvsem pri sveti maši. Premislite
skupaj s starši, koliko časa dnevno molitev skupaj, vsaj nekaj minut je za
kristjana nujno potrebno, kajti le takrat ostajamo povezani z Bogom.
V učbeniku na strani 48 preberite zgodbo, ki govori, kako je naša molitev
uslišana. Molitev deluje tudi na veliko razdaljo, povezuje družinske člane in
prinaša mir v naša srca, družine in svet. Vsak dan izberite skupaj s starši
eno prošnjo in eno zahvalo ter jih zapišite, seveda pa ob njih skupaj zmolite
še kašno molitev. S. Hermini pa pošljite te prošnje do petka, 8. januarja.
ČETRTI RAZRED – št. 11: Obnovitev zaveze z Bogom
Kdo je prerok? Danes mnogi mislijo, da je prerok tisti, ki napoveduje
prihodnost, prihodnje dogodke, prerokuje. Preroki so Božji poslanci. Sveto
pismo pozna preroke in prerok je tisti človek, ki ga kliče Bog. Bog najprej
spremeni njegovo srce, da ga je pripravljen poslušati. Nato ga pošlje k
ljudem, da jih kliče, naj se odvrnejo od slabih del in se vrnejo k Bogu ter
izpolnjujejo zapovedi. V Svetem pismu poznamo štiri velike preroke in
dvanajst malih prerokov. Preroku Jonu je Bog govoril: »Vstani in pojdi v
Ninive, veliko mesto in pridigaj v njem!
Zakaj njegova hudobija je prišla
predme.«(Jon 1,2). Jona je hotel
zbežati stran, pa ga je Bog znova klical
nazaj. Po nesreči se ni več upiral Bogu
in je šel v Ninive. Jona je ugotovil, da je
Bog dobrotljiv in usmiljen, prizanesljiv
in zelo milosrčen in da mu je žal
hudega. Tudi mi velikokrat zapustimo
Boga. Od greha se odvrnemo tako, da
se iskreno pokesamo, obžalujemo in
priznamo ter prosimo odpuščanja. Premalo je, da nam je žal, potreben je
tudi trdni sklep, da se poboljšamo. Popolno kesanje je, kadar smo žalili
Boga, nepopolno, kadar se kesamo iz strahu pred kaznijo. To je vidno
znamenje, da smo obnovili zavezo z Bogom in jo imenujemo sveta spoved.
PETI RAZRED - št. 12: Jezus je znamenje nevidnega Boga
Ko se vozimo iz kraja v kraj, nas ob cesti spremljajo različna znamenja:
prometni znaki in smerokazi. Nekdo, ki se nanje jezi in ne upošteva, kar
znamenja nakazujejo, je nespameten. O tem, da bo Jezus znamenje, mimo

katerega ne moremo ravnodušno iti, je govoril že starček Simeon, ko je bil
Jezus star komaj štirideset dni. Poiščite v Svetem pismu in preberite Lk 2,
22 – 32. To, kar je starček Simeon povedal Mariji, je bila prava preroška
napoved.
Po božjem navdihu je odkril, da
je Jezus znamenje samega
Boga. Slavil je Boga, ker mu je
dal spoznati Jezusa, ki je luč v
razsvetljenje vseh narodov in
je prišel na svet za vse ljudi,
tudi za nas.
Znamenje Boga med ljudmi
lahko postanemo tudi mi, če si
prizadevamo
za
življenje
podobno Jezusovemu, kar pomeni, da smo z dobrimi deli vidno znamenje,
ki kaže na nevidnega Boga. Vabi nas, da z dobrimi deli svetimo okoli nas,
da pomagamo vsem, prinašamo veselje in ljubezen tja, kjer je prepir in
sovraštvo. Spomin na Jezusovo darovanje v templju je praznik svečnice ali
Jezusovega darovanja.
ŠESTI RAZRED - št. 12: Nove možnosti
Za začetek razmislite, kakšen je oče v vaši družini. Kakšne lastnosti bi mu
lahko pripisali? Je delaven, zahteven, strog, ljubeč, pravičen, skrben, …?
Sveto pismo pravi, da je Jožef pravičen mož, saj ni hotel osramotiti Marije
in je sklenil, da jo bo naskrivaj odslovil. V
Svetem pismu poiščite in preberite Mt 1, 1924.
Jožef bolj posluša božji glas, kot pa zakone,
navade in govorice drugih ljudi. Jožef se je
nesebično odločil za sodelovanje z Bogom,
čeprav bi se lahko odločil tudi za drugačno
pot, stran od Marije. Imel jo je rad in tudi zelo
spoštoval.
Postal je oče Jezusu, ki pa ga Sveto pismo
imenuje tudi Emanuel, kar pomeni Bog z
nami in Jožef s tem postane varuh svete
družine. Jezus se kot Emanuel rodi tudi v našo družino, če le sodelujemo z
Bogom. Bog govori človeku na različne načine. Jožefu se v sanjah prikaže
Gospodov angel in mu spregovori.
Marijo angel obišče sredi običajnega dne, pa vendar takrat, ko je bila čisto
sama. V naše družine pride po drugih ljudeh. Jezusov prihod izboljšuje
odnose v naših družinah in jih dela lepše in srečnejše.

SEDMI RAZRED - št. 11: Več kakor mati in oče
Sveti Frančišek Asiški je sanjal,da bo postal vojak in slavni vitez, vendar ga
je v ujetništvu doletela močna bolezen in po njej je sklenil, da se bo
odpovedal vsemu bogastvu in slavi. Prodal je vse, kar je bilo njegovo.
Njegov oče se je od jeze javno
odpovedal svojemu sinu. Frančišek je
po tem dejanju slekel svoja oblačila in
mu jih vrnil. Od tistega trenutka dalje
pa je tudi on govoril le še Očenaš in ne
več moj oče.
Po tem dogodku se je Frančišek
počutil popolnoma svobodnega in
odprtega za Boga. Podobno nam tudi
evangelist Luka pripoveduje, kako je Jezus že pri dvanajstih letih vedel, da
je Bog njegov resnični Oče. V Svetem pismu poiščite in preberite Lk. 2, 4152. Jezus je čutil svoje poslanstvo in se je želel nanj pripraviti. Marija in
Jožef sprva nista razumela tega, potem pa vedno bolj spoznavala, da je
resnični oče Bog, zato sta mu ga tudi prepustila. Bog deluje kot najboljši
oče in kot najboljša mama, saj najbolj razume človeka, mu želi najboljšo
prihodnost in mu pri tem pušča svobodo. Podobno kot starši, pa tudi Bog
želi, da bi sprejemali njegovo ljubezen in ponujeno pomoč.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
Dragi birmanci, zaradi negotovosti v teh časih, ko ne vemo kdaj se bomo
lahko zopet srečali v živo, verjamem in upam, da vestno opravljate naloge,
kot smo se dogovorili na videkonferenci oz.
verouku. Še bolj kot to vam polagam na
srce, da si vso snov tudi sami preberete, ker
šele takrat, ko snov dobro spoznamo,
ostane v naših srcih. Prosim vas, da
ponovite snov, ki smo jo skupaj spoznavali.
Bodite posebej pozorni na darove Svetega
Duha. Na srce vam polagam besede
papeža Frančiška: "Birma, tako kot vsak
drug zakrament, ni delo ljudi, ampak delo
Boga, ki skrbi za naše življenje tako, da nas oblikuje po podobi svojega
Sina, da bi nas naredil zmožne ljubiti kot ljubi On. Z birmo Bog v nas vlije
svojega Svetega Duha, katerega delovanje prežame vso osebo in vse
življenje, kot izhaja iz sedmih darov, ki jih je izročilo v luči svetih spisov
vedno poudarjalo. Sedmeri darovi Svetega Duha so: modrost, umnost,
svet, moč, vednost, pobožnost in strah Božji. Ti darovi so nam bili dani
ravno s Svetim Duhom v zakramentu birme". (Papež Framčišek 29.1.2014)

