2. nedelja med letom
Družinska nedelja
17. 01. 2021
Ponedeljek 18. 01. 2021
Marjeta Ogrska, kneginja
Torek 19. 01. 2021
b. sl. Friderik Irenej Baraga
Sreda 20. 01. 2021
Sebastijan (Boštjan), muč.
Četrtek 21. 01. 2021
Agnes (Neža, Janja), devica
Petek 22. 01. 2021
Vincencij (Vinko), diakon
Sobota 23. 01. 2021
zaroka Marije in Jožefa

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) in
sorodnike
Ob 18.00 za + Antonijo (obl.), Matija (obl.) in
sina Ivana Pema
Ob 18.00 za + Marijo Potočnik (8. dan)
Ob 18.00 za + Ivana Retuznika (obl.) in sorodnike
Ob 18.00 za + Ignaca Tomažiča (8. dan)

Ob 18.00 za + Justina Jevšenaka (obl.) in
rodbino
Ob 7.00 za + Julijano Vernik (N26)

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta
(2389)
24. 01. 2021
1. Dragi župljani! Danes je nedelja verskega tiska. Zakaj imeti naročeno Družino, Ognjišče, Mavrico, Najst, Prijatelj, Magnificat itd.?
- verski tisk nam prinaša informacije, komentarje in vpogled v dogajanje v
domači in vesoljni Cerkvi
- nam pomaga poglabljati versko znanje o krščanskem nauku, skrivnostih,
ki jih obhajamo, življenju iz evangelija in o pravi krščanski duhovnosti
- nas spodbuja in usmerja v krščanske vrednote in odločitve, nam nenehno postavlja vprašanja: kako krščansko živeti, kako moliti, vzgajati,
utrjevati krščansko skupnost, biti kristjan v poklicu
- nam je nenehno znamenje pripadnosti Cerkvi in me potrjuje, da sem
dejaven član Cerkve
- verski tisk je tudi v veliko pomoč, da »ostanemo udje Kristusa duhovnika,
preroka in kralja za večno življenje,« kot je nad nami molili krstitelj pri svetem krstu.
Prav je, da imamo naročen verski tisk. Pokličite na Družino (01/3602828),
Ognjišče (05/6117220), Mohorjeve knjige (03/4264800), molitveno-bogoslužna revija Magnificat (01/3602846), Mavrica (01/3602851), #najst
(01/3602846) in si naročite na dom.
2. 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.
3. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vso vašo dobroto.

3. nedelja med letom
Družinska nedelja

Ljudje vidimo zunanjost – občutimo pa karakter! Praznovanju
moramo dati poudarek tudi s svojo zunanjo urejenostjo, zato sem se šla
pred božičem ostriči, pobarvala lase, uredila obrvi, se svečano oblekla…
Med prijetnim druženjem z najdražjimi pa se o nečem nismo strinjali.
Postala sem nejevoljna, začela sem se prepirati, namesto pogovora je
nastal prepir, glasnost je naraščala, nestrpnost in nejevolja tudi… Nihče
ni hotel popustiti. Tudi jaz ne.
Danes zjutraj pa mi je nenadoma šinila v glavo misel: Ljudje vidimo
zunanjost, občutimo pa karakter! Kaj sem se naučila?
Vsaj toliko časa, kot ga namenim zunanji ureditvi, moram posvetitvi
molitvi za situacijo, v katero bom prišla, osebam, s katerimi se bom
srečala in urejanju svojih misli in odzivov. Predvsem tistih, ki se jih
spovedujem iz meseca v mesec.
Hvala ti, Sveti Duh, za to spoznanje in spodbudo – zdaj pa te prosim, da
mi jo pomagaš tudi uresničevati. Brez tvoje pomoči se ne bo nič
spremenilo.
DiŽ. M.Z.
Rajši dam sebe malo na stran, da več ostane za druge
Ves čas namreč poslušamo, da če hočeš pomagati drugim, moraš najprej
pomagati sebi.V meni pa vedno bolj odzvanja občutek, da s tem, ko,
oziroma če, sebe dajem na prvo mesto, dejansko izgubljam. In da
velikokrat tisti dovolj postane preveč, kar povzroči, da ni prostora za tisto,
česar je premalo. Če pogledam iskreno, ljubezni, sočutja in igrivosti, ki
jih namenim drugim, ne more biti preveč, premalo pa hitro.
Zato z največjim veseljem zamenjam svoj načrtovani trening v hrib z
družabno igro z otrokom, ali odložim knjigo in se posvetim najstniški hčeri
v njenem svetu, zamižim in svoj popoldanski plan spremenim, da sva z
možem usklajena. Vezi so tako močnejše, jaz pa zadovoljna.
Barbara Obolnar
Kaj, ko bi s Svetim pismom ravnali kot z mobilnim telefonom?
• Imeli bi ga vedno v torbi ali žepu, večkrat na dan bi ga vzeli v roke,
• hitro bi se vrnili domov ali tja, kjer bi ga pozabili
• uporabljali bi ga, da bi osrečili prijatelje s sporočilom
• z njim bi ravnali kakor da ne moremo živeti brez njega
• vsakemu svojih otrok bi ga podarili.
Razlika med Svetim pismom in mobilnim telefonom
• Sveto pismo ne pozna težav z omrežjem
• omogoča vedno dobro povezavo, ne glede na to, kje smo
• ni ga treba polniti in plačevati naročnine, nudi neomejeno število
pogovorov in sporočil
• ne pozna nevarnosti, da se povezava nenadoma prekine.

SLOVENSKI ŠKOFJE O CEPLJENJU PROTI BOLEZNI COVID 19
Slovenski škofje podpirajo vsa prizadevanja za zaščito zdravja ljudi in vse
napore za iskanje novih cepiv ter oblik zdravljenja za obolele s
koronavirusno boleznijo covid-19.
V letu 2020 smo bili soočeni s pandemijo, ki je omejila naše življenje. Zaradi
te krize so številni izgubili svoje najdražje, postali osamljeni in
izpostavljenim težkim socialnim ter ekonomskim razmeram. Prav tako pa
smo se katoličani znašli z omejitvami na področju verskega življenja. V
takšnem položaju se soočamo z upanjem, ki ga prinašajo nova cepiva. V
javnosti se ob tem postavljajo različna tehtna vprašanja o etičnosti
cepljenja, morebitnih stranskih učinkih cepiv ter njihovi kratkoročni in
dolgoročni učinkovitosti. Škofje ob tem ne želimo presojati strokovnih
vprašanj, povezanih s cepivi, saj je to pristojnost strokovnjakov in državnih
ustanov. Ob tem izražamo podporo vsem, ki se bodo po posvetu s svojim
osebnim zdravnikom odločili za cepljenje. V zgodovini se je cepljenje v
primeru različnih bolezni izkazalo za učinkovit način za zaščito lastnega
zdravja in zdravja bližnjih.
Prav tako je cepljenje ljudi najboljši način za zaščito tistih med nami, ki se
iz različnih razlogov ne morejo cepiti in bi jih morebitna okužba zelo
prizadela oziroma bi zaradi bolezni lahko umrli. Ob tem poudarjamo, da se
ne sme diskriminirati in stigmatizirati okuženih in vseh tistih, ki se iz tehtnih
oziroma zdravstvenih razlogov ne cepijo. Tudi v primeru tega cepljenja
velja osnovno etično načelo, da naj bo cepljenje vedno prostovoljno in da
ima vsak človek pravico do informiranega pristanka. Po danes dostopnih
podatkih je Evropska unija odobrila cepivi proti bolezni covid-19, ki jih
izdelujeta farmacevtski podjetji Pfizer-BioNTech in Moderna. Za obe velja,
da sta pridobljeni na etično sprejemljiv način ter nista pridobljeni iz zarodnih
celičnih linij, zato jih katoličani lahko uporabljamo. Ob tem izražamo
podporo državnim ustanovam in vladi, da so zagotovili brezplačno cepljenje
vsem ljudem ter omogočili dostop do cepiva najprej tistim skupinam, ki so
najbolj ogrožene.
Papež Frančišek je napovedal, da se bo dal cepiti, in k temu spodbuja vse
katoličane. Zato škofje priporočamo vsem duhovnikom, redovnikom,
redovnicam in drugim pastoralnim delavcem, da se po posvetu s svojim
osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje. S takšno odločitvijo bodo v veliki
meri preprečili, da bi postali prenašalci okužbe, ter obenem zaščitili svoje
zdravje kot tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Vsi, ki se bodo dali
cepiti, bodo prispevali k umiritvi epidemije ter vrnitvi verskega življenja v
naše cerkve, župnije in samostane. Škofje vse katoličane vabimo k
nadaljevanju molitve za prenehanje epidemije ter k doslednemu
spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje epidemije.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek o cepljenju
Sveti oče je med drugim poudaril, da je
cepljenje »etično dejanje, saj je v igri tvoje
zdravje, tvoje življenje, pa tudi življenje
drugih«. Tako papež Frančišek kot tudi
zaslužni papež Benedikt XVI. sta že
prejela prvi odmerek cepiva proti COVID19. Prav zaradi COVID-19 je umrl papežev
osebni zdravnik Fabrizio Soccorsi
Molitev v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah
doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Na dan 15. januarja 2021 je bilo v Sloveniji naslednje število duhovnikov,
ki so oboleli za COVID-19 oz. so v karanteni:
23 duhovnikov je okuženih in v samoizolaciji,
3 duhovniki so bili v stiku z okuženim in so v karanteni,
4 duhovniki so umrli zaradi COVID-19.
Vse obolele duhovnike in druge bolnike priporočamo v molitev za
čimprejšnje okrevanje.

Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem:
17.1.2021: https://www.youtube.com/watch?v=MXdxY941W-4&feature=youtu.be
Vse evangelije najdete vedno tudi tu:
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC12
58603003989E9?OpenDocument
PRVI RAZRED: - št. 15: Bog skrbi zame
Razred: poglavje 15-Bog skrbi zame
Otroci spoznajo zgodbo o Noetu in
vesoljnem potopu ter doživijo Božjo skrb za
stvarstvo in človeka. Otrokom preberite
svetopisemski odlomek 1 Mz 6,11-22.9,1217 ali zgodbo o Noetovi barki iz otroškega
Svetega pisma. Poudarite, da Bog skrbi za
celotno stvarstvo, ter da z Noetom sklene
zavezo, da nikoli več ne bo pokončal
človeštva. Znamenje te zaveze je mavrica.
Otroci naj zgodbo obnovijo ali narišejo
prizor, ki jim je najbolj všeč. Koga vse je
Noe vzel na barko? Kaj ob vrnitvi prinese
golobica in kaj to pomeni? Otroci naj rešijo
naloge na straneh 45, 46 in 47 in izdelajo svojo Noetovo barko. Otroci si
lahko ogledajo risanko Noetova barka ali risanko na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=_vjjhMWJ2wE&ab_channel=Geethanj
ali-CartoonsforKids.
DRUGI RAZRED – št. 18: Jezus pomiri
vihar
Vsi se kdaj srečujemo s strahovi.
Pomembnejši kot strah pa je občutek
varnosti. Otrokom ga nudite starši in Božja
bližina. Z otroki preberite svetopisemski
odlomek Mr 4,35-41. Otroci naj odlomek
obnovijo. Kaj je Jezus rekel učencem, ko
je pomiril vihar? Vprašajte otroke, kdaj oni
občutijo strah in kaj jim ga pomaga
odgnati, koga pokličejo... Tudi molitev in
klic Jezusa na pomoč premaguje
strahove. Otroci naj rešijo naloge v
delovnem zvezku na strani 39 ter izdelajo
ladjico, na katero napišejo imena oseb, ki jih prosijo za pomoč.
Navodila za izdelavo ladjice https://www.youtube.com/watch?v=DfQ_xSKKbM&ab_channel=Ustvarjanje

TRETJI RAZRED - št. 13: Slava Bogu
Ob jaslicah (če jih še imate postavljene) zmoli molitev Slava Očetu… Potem
prebere iz Učbenika na strani 54 kaj pripoveduje evangelist LUKA.
S pomočjo nalog v delovnem zvezku na
strani 55 ponovi, kaj so govorili angeli in
kako se po latinsko reče Slava.
Boga lahko prosimo ali/in se mu
zahvaljujemo. Lahko pa se preprosto
veselimo, da ga poznamo, da skrbi za nas,
da nam je poslal svojega Sina. Ko se
zavedamo tega in to pokažemo s svojim
življenjem, slavimo Boga. Poznamo več
molitev, namenjenih slavljenju. - Ena od teh, ki jih najdemo v Svetem pismu,
je napisana na straneh 56 in 57 v delovnem zvezku. - Molitev, ki nas spomni
na Božjo slavo, je molitev Slava Očetu, ki jo je napisal apostol Pavel in je
navadno uporabimo za zaključek drugih molitev. - Pri sveti maši po spevu
Gospod, usmili se zmolimo Slavo, ki se začne z vrstico, ki so jo izrekli angeli
pastirjem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.
V delovnem zvezku na straneh 56 in 57 je zapisana slavilna molitev. V
kvadratke nariši kdo v besedilu slavi Boga. Na strani 57 dokončaj stavek in
napiši svojo slavilno molitev, ki jo uporabi v naslednjih dneh za večerno
molitev. S. Hermini pa naj tokrat starši pošljejo stran 56 in 57.
ČETRTI RAZRED – št. 13: Največja
zapoved
Verjetno poznate situacijo, ko ste se igrali
s sošolci in je en otrok rekel, da se ne bo
igral, ker je drugi velika neroda. Drugače bi
bilo, če bi prvi otrok sprejel nerodo in mu
pomagal. To je v našem vsakdanjem
življenju zelo težko. Težko je bilo tudi
srečati človeka, ki je padel med razbojnike.
Ne duhovnik, ne levit, nista čutila potrebe
po pomoči. Usmiljeni Samarijan, preprosti
človek, pa je čutil, da mu mora pomagati. V Svetem pismu poiščite Lk 10,
29-37. Preberite ga v celoti in si odgovorite na vprašanje, kateri od teh treh
je bil najbližji tistemu, ki je padel med razbojnike?Kaj nam pove ta zgodba
v današnjem času? Kdo je moj bližnji? Kdaj smo mi podobni Samarijanu?
Kdo je naš bližnji, ki potrebuje pomoč? Jezus nas uči, da ljubimo Boga in
bližnjega. Boga ljubimo tako, da se v molitvi pogovarjamo z njim. Bližnji pa
je vsak človek, dober in slab, prijatelj in tisti, ki nam ni všeč, tudi naš
sovražnik. Jezus nam pravi: »Ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tistim,

ki vas sovražijo. Dal nam je največjo zapoved: »Ljubi Gospoda, svojega
Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in ljubi svojega
bližnjega, kakor sam sebe.« Vabi nas, da se držimo te zapovedi, da je naš
bližnji vsak, ki je potreben naše pomoči.
PETI RAZRED - št. 14: Znamenje Božje ljubezni v družini
Kakšno življenje si želimo v domačih družinah? Katere nesreče, ki bi zadele
vašo družino, se najbolj bojite? Ali bi bilo lepo doma, če staršev cel dan ne
bi bilo, ker so v službi, na klepetu, zabavi? Vsi si želimo, da bi življenje v
družini bilo lepo, posebno pa še dobri Bog želi, da bi v družini vladala
ljubezen med možem in ženo, ki je znamenje božje ljubezni. Verjetno ste
že opazili, da vaša mama in oče nosita prstan, ki je preprost, vendar iz
dragocene kovine. Ta prstan je
poročni in je znamenje zvestobe in
ljubezni med zakoncema. Prstan je
neskončne okrogle oblike in kaže
na ljubezen med zakoncema brez
konca. Podelila sta si ga s
prejemom
zakramenta
sveta
zakona in obljubi živeti vse življenje v zvestobi in ljubezni. Če sta mož in
žena zvesta, se to pozna tudi na otroku, saj mu je lepo. Kdor zna biti zvest,
je junak in je velik človek. Zvesti pa ste lahko tudi vi: v prijateljstvu, dani
besedi, svojim malim vsakdanjim dolžnostim. Če se boste že sedaj trudili
za zvestobo vsemu, kar veste, da Bog želi od vas, boste tudi vi nekoč
zmožni velikih dejanj. Kar boste obljubili, boste zmožni tudi junaško
izpolniti. Priporočam, da odslej večkrat molite molitev za svoje starše, ki jo
imate v učbeniku.
ŠESTI RAZRED - št. 14: Skupaj smo srečni
Vrv lahko uporabljamo v različne
namene. Nekaj idej imate zapisanih v
učbeniku, za nas je pomembna tista, ki
jo uporabljajo alpinisti pri plezanju v
visokih stenah. Zakaj? Zato, ker je to
vrv,s katero se navežejo drug na
drugega, da se varujejo ob morebitnem
spodrsljaju. V takšni navezi smo lahko
mi, če smo med seboj močno povezani.
Naše vezi so trdne, ohlapne, iskrene,
zlagane. A ljudje potrebujemo drug
drugega, zato se povezujemo v
skupine. Da skupina preraste v skupnost, pa je potrebna močna

povezanost. Jezus je ob Galilejskem jezeru zagledal fante in jih povabil, naj
hodijo za njim. V Svetem pismu lahko poiščete Mr 1, 16-20 in si ga
preberete, kako je skupaj zbral dvanajst svojih učencev, ribičev ljudi. To so
bili možje različnih osebnosti, a skupno jim je bilo, da so imeli zelo radi
Jezusa. To je delalo njihovo vez zelo močno. Vabim, da si pogledate kratko
predstavitev dvanajstih učencev na:
https://www.youtube.com/watch?v=fbArySzz2yw. Jezus pa vabi tudi nas,
da hodimo za njim. V razredni in veroučni skupini
lahko spletamo mrežo prijateljstva po vzoru
Jezusovih učencev. Vabi nas, da si pomagamo
med seboj in s tem drug drugega osrečujemo.
SEDMI RAZRED - št. 13: Kličem te Abba - Oče
Starši nas imajo radi in nam želijo le najboljše.
Vedno se s tem ne strinjamo. Človek je iz telesa,
duše in duha. Potrebe telesa lahko zadovoljijo
starši, ko skrbijo za hrano, obleko in stanovanje.
Na potrebe duše najbolj odgovarjajo prijatelji,
dobra družba, primerno delo in veselje. Potrebe
duha pa more izpolniti le Bog, če ga človek povabi
v svoje življenje in ga sprejme. Jezus je svojim učencem večkrat razlagal
to resnico v prilikah. Poiščite v Svetem pismu Lk 12, 22-34 in razmislite,
kako ima Bog rad človeka. Jezik ljubezni je včasih težko razumljiv, saj starši
ne izpolnijo vsake želje, so zmotljivi in delajo napake. Bog nas ima ne glede
na naše napake in grehe, neskončno in brezpogojno rad. Molitev Očenaš
nas vsak dan spomni, da imamo Očeta, ki mu smemo reči očka »Abba«.
Pot do Njega vodi preko ljubezni do staršev, očeta in mame. Oni so prva
»podoba« Boga v otrokovem življenju. Vabim, da družina enkrat namesto
običajnega Očenaša zmoli Očenaš iz učbenika »Moje srečanje z nebeškim
Očetom«.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
Pretekli teden smo se birmanci ukvarjali s
vprašanjem kako živeti dobro? Tako smo
hitro spoznali, da nam želi Gospod pomagati, da bi lahko zares živeli s pomočjo
Božjih zapovedi. Prebirali in pogovarjali
smo se o tem kako je Bog v nas položil
glas vesti, ki nam pomaga živeti dobro in kako se ta glas krepi če vedno
bolj živimo po Božjih zapovedih. Pihodnjo soboto pa se bomo preko spleta
udeležili SP maratona na katerem bodo brali birmanci iz Mariborske metropolije. Birmanci, dobimo se med 15. in 18. uro na birmanec.si.

