3. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
24. 01. 2021
Ponedeljek 25. 01. 2021
Spreobrnitev apostola Pavla
Torek 26. 01. 2021
Timotej in Tit, škofa
Sreda 27. 01. 2021
Angela Merici, devica
Četrtek 28. 01. 2021
Tomaž Akvinski, duhovnik
Petek 29. 01. 2021
Valerij, škof
Sobota 30. 01. 2021
Martina, mučenka

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta
(2389)
Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2146)
Ob 18.00 za + Ignaca Zabukovška (2227)
Ob 18.00 za + Milana Mernika (2162)
Ob 18.00 za + Janeza Ozimiča (2194)

Ob 18.00 za + Leopolda Brumeca (2266)

Ob 7.00 za + Frančiško (obl.), Janeza in Miro
Pučnik
4. nedelja med letom Ob 7.00 za žive in + farane
Janez Bosko, duhovnik Ob 10.00 za + Andreja (obl.) in Moniko Lubej
ter sorodnike
31. 01. 2021
1. Dragi župljani! Danes je nedelja Božje besede. Božja beseda ni zgolj nek
zapis o Bogu in Njegovem nauku, ampak je dobesedno Bog sam, ves živ,
ljubeč, hrepeneč po srečanju z menoj. Daje mi nasvete v mojih dvomih in
obliž na moje rane. Potolaži me v skrbeh in vodi iz greha. Prebuja mi veselje
in upanje. Opogumlja me, naj Mu zaupam. Zagotavlja mi, da je vedno z
menoj, in da z Njim nič ni nemogoče. Božja beseda današnje nedelje nas
vabi, da premislimo, komu želimo slediti v svojem življenju. Prvo berilo nam
sporoča, da nam Bog želi dobro in nam naklanja svojo milost, če smo zanjo
odprti. V evangeliju slišimo Jezusovo povabilo: »Hodi za menoj.« Apostol
Pavel pa nam s svojim pričevanjem daje nov kriterij presojanja lastnega
življenja: »Podoba tega sveta mineva.« Naj bo teden, ki je pred nami, priložnost, da tudi mi v tišini, ob branju Božje besede, prisluhnemo in se odzovemo Jezusovemu klicu: »Hodi za menoj!«
2. Vsem bralcem Božje besede pri bogoslužju iskrena hvala za vaše dejavno
sodelovanje pri bogoslužju, obenem pa vas vabim, da bi tudi v prihodnje s
še večjim veseljem in žarom oznanjali ljudstvu Božjo besedo.
3. Hvala mladini, da so pospravili jaslice in počistili cerkev: Daši, Piji, Izi, Zali
in Roku Pučniku ter Žanu Pemu. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. 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.

Kako pomagati najstniku, ki je med epidemijo predvsem pred
računalnikom in osamljen?
Vaš najstnik mora poznati pozitivne kot tudi negativne posledice
pretiranega sedenja pred ekrani. Naj sam poišče kakšno raziskavo na to
temo, nato pa se pogovorite, kaj on meni o sebi, kje vidi rešitve, kako mu
vi lahko pomagate. Zanimajte se za vsebine, ki jih gleda na računalniku.
Če bo lahko čustva in zanimanja delil z vami, bo to zmanjšalo njegovo
tesnobo in osamljenost. Dogovorite se skupaj z njim, koliko časa je zanj
dobro, da preživi pred ekrani in kdaj je preveč.
Prizadevajte si ustvariti sproščeno vzdušje in načrtovati skupne
družinske dejavnosti, ki bodo vsem v veselje. Kajti najstnik mora dobiti
tudi izkušnjo drugačnega preživljanja prostega časa, kjer bo začutil
paleto čustev in družinskih vrednot, drugačno zadovoljstvo in veselje ter
se ob tem povezal z družinskimi člani. Naj razume, da je tudi sam
odgovoren za prijetno vzdušje v družini in da lahko prispeva svoj delež.
Vztrajajte ob njem in z njim. Tudi takrat, ko se upira, jezi, vam
nasprotuje ali vas ignorira. Če boste zdržali z »bombnimi napadi«, se bo
počutil varno in vam bo začel zaupati. Predvsem pa povejte svojemu
najstniku, da je dragocen, da vas zanimajo njegovi občutki, načrti in
interesi. Z njim bodite pristni, saj opazuje vaše vedenje in odzive. Večkrat
ga poglejte v oči in ga potrepljajte po rami ter ga prijazno povabite k
sodelovanju. Povejte mu, da brez njega v družini ni tako zabavno in da si
vsi v družini želite njegove družbe in navzočnosti.
Janja Grilc, zakonska in družinska terapevtka ter mama petih otrok

Na nedeljo Božje besede se vprašajmo: Kako brati Božjo besedo?
Bralcu Božje besede pripada to, da se polasti »mrtve črke« in jo
napravi »živo in učinkovito.« To se pa lahko uresniči le, če je Božja
beseda ne-le prebrana, ampak oznanjena. Namreč, vsaka beseda ima
svoje sporočilo in pomen, vsak stavek nam da veliko misliti. Zato mora
bralec brati »glasno, razločno in razumljivo« (PNL 14).
Marsikje ni težko najti bralcev, je pa težko najti takšne, ki bi jo prebrali
tako, da bi jo verniki ne le slišali, ampak tudi doživeli. Ni dovolj, da v
besednem bogoslužju poslušamo Boga, ampak ga moramo z njegovo
besedo obhajati in častiti.
Cerkev pravi, da: »v branju Božje besede Bog govori svojemu
ljudstvu« (B 33). S tem je vernikom pogrnjena miza Božje besede in se
jim odpirajo zakladi svetega pisma. Zato mora bralec Božje besede sveto
besedilo tako prebrati, da ga bodo resnično doživeli kot sveto in Božje.
Zato se mora bralec izogniti vsaki obliki hitenja, obenem mora upoštevati
tudi trenutke tihote, v katerih naj, po spodbudi Svetega Duha, srca vernih
vname za Božje sporočilo in jih pripravi na odgovor nanjo v molitvi.

Pandemija covid 19 nam je res prinesla veliko hudega, mnogi so
umrli veliko prezgodaj in prav tako mnogi so veliko pretrpeli zaradi
bolezni in drugih neželenih okoliščin. Kljub temu pa lahko v pandemiji prepoznamo tudi kaj pozitivnega, saj vemo, da nobena stvar ni
samo slaba in obupanja vredna. Tako je na primer ga. Olga Voglauer
(Nedelja 24.1. 2021) skušala pokazati tudi na pozitivno plat pandemije coronavirusa v Avstriji. In to kar pove, velja tudi za Slovenijo.
Nam je pandemija prinesla kaj dobrega?
Šola je vstopila v digitalni svet, otroci z navodili pedagogov spoznavajo nove vire, nove možnosti. Prav tako pa pedagogi spoznavajo
nov prostor pouka. Spoznali smo, da ni treba za vsak sestanek uporabljati tudi avtomobila in s tem si prihranimo čas prav tako pa ščitimo
okolje. Spoznali smo, da marsikaj lahko uredimo na daljavo in naposled morda spet spoznali vrednoto družine in sosedstva. Sprehodili
smo se spet po naravi in spoznali svojo najbližjo okolico na novo.
Skozi krizo nas lahko nosita optimizem in prepričanje, da bo spet šlo
na bolje. Gonja zanikovalcev pandemije, ki jo sedaj doživljamo, nikakor ne more biti pravilna pot. Vlada nikakor ne podpisuje odlokov lahkomiselno. Nikakor ne želijo nikomur preprečiti socialnih kontaktov ali
pa nikomur ne želijo nič slabega. Le obratno, ker gre za zdravje šibkih
v naši družbi, ker gre za socialno varnost, so vsi ti ukrepi potrebni.
Pozanimajmo se na spletnih portalih zdravstvenega ministrstva in po
serioznih virtualnih virih.
Ne prepustimo javnega diskurza hujskačem in zanikovalcem, ki manipulativno razdvajajo družbo. Strah je vedno slab spremljevalec.
Vzemimo si čas, da preverjamo informacije, ki nas dosegajo - ni vsak
virtualni vir tudi strokovno preverjen. Poslušajmo zdravstvene in virološke strokovnjake in dovolimo si pogled po ostali Evropi. Hitro bomo
spoznali, da v Avstriji ne deluje vse tako slabo, kakor je morda naš
prvi vtis. Spoznali bomo, da naš zdravstveni sistem ni klonil pandemiji. Spoznali bomo, da Avstrija izplačuje veliko finančnih ukrepov in
podpor nemudoma, čeprav prej ko slej ni uspelo še pomagati vsem.
Toda ali je res fokusiranje na neuspelo najboljša pot iz krize? Mislim,
da ne. Zdržimo še nekaj tednov, ob vsej distanci stopimo skupaj kot
družba in podprimo boj proti pandemiji. Kmalu bo mogoče, da se
bomo vsi cepili in imeli bomo konkretno možnost, kako omejiti nevarnost virusa. Koristimo to priložnost. Ne pozabite: za hujskanje in
zanikovanje ne bo nikoli cepiva.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek poslal sporočilo Joeju Bidnu ob njegovi inavguraciji za
46. predsednika Združenih držav Amerike.
Spoštovani Joseph R. Biden, predsednik Združenih držav Amerike.
Ob priložnosti Vaše inavguracije za 46. predsednika Združenih držav
Amerike pošiljam prisrčne pozdrave in zagotavljam svoje molitve, da Vam
Vsemogočni Bog podeli modrost ter moč pri izvajanju te Vaše tako vzvišene
službe, da bo lahko pod Vašim vodstvom ameriško ljudstvo črpalo moč za
visoke politične, etične in verske vrednote, ki so
navdihovale ta narod vse od njegove ustanovitve. V
trenutku, ko težka kriza pesti našo človeško družino in ko
so potrebni daljnovidni ter enotni odgovori, prosim, da bi
Vaše odločitve vodila skrb za izgradnjo družbe, ki jo
zaznamujeta pristna pravičnost in svoboda skupaj z
nenehnim spoštovanjem pravic ter dostojanstva vsake
človeške osebe, zlasti pa revnih, ranljivejših ter tistih, ki nimajo nobenega
glasu. Prav tako prosim Boga, ki je vir vse modrosti in resnice, da vodi vaša
prizadevanja za pospeševanje razumevanja, sprave in miru v Združenih
državah in med narodi sveta z namenom napredka vsesplošnega
skupnega dobrega. S temi občutji rad kličem nad Vami, Vašo družino in
nad ljubljeno ameriško ljudstvo obilje blagoslova.
FRANCISCUS PP.
Papež Frančišek spodbuja k prizadevanju za svet brez jedrskega orožja
V petek, 22. januarja 2021, bo začela veljati pogodba o prepovedi
jedrskega orožja, na kar je med splošno avdienco spomnil papež
Frančišek. Kot je pojasnil, gre za prvo mednarodno sredstvo, ki je pravno
zavezujoče in ki izrecno prepoveduje to vrsto orožja, »katerega uporaba
ima nerazsoden vpliv: v kratkem času prizadene veliko število oseb in
povzroča dolgotrajno škodo okolju«.
»Živo spodbujam vse države in vse osebe, naj odločne delajo za
pospeševanje pogojev, ki so potrebni za svet brez jedrskega orožja, s tem
da prispevajo k napredovanju miru in multilateralnega sodelovanja, ki ju
človeštvo danes zelo potrebuje,« je zatrdil.

Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem:
24.1.2021: 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/2281D7900FC2BD1BC1258603
003989E9?OpenDocument
Vabljeni, da februarsko Mavrico prelistate in podelite s svojimi veroučenci:
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2020-21/06/mobile/index.html

PRVI IN DRUGI RAZRED: - Jezus nahrani ljudi
Otrokom pokažite fotografije lačnih otrok po svetu. Kako sami ravnajo s
hrano? Z otroki preberite svetopisemski odlomek Jn 6,1-14. Kako je Jezus
nahranil ljudi? Otrokom povejte, kako vi poskrbite, da imate v družini kruh
in vse ostalo. Kako lahko danes
pomagamo ubogim in lačnim? Kako
pa je duša lahko lačna? Otrokom
pokažemo še fotografije žalostnih,
osamljenih,… Kaj potrebuje naša
duša, da ni lačna? Prijaznost, dobroto,
ljubezen, razumevanje, mir,… Če smo
dobre volje in se smejimo bomo
razvedrili tudi prijatelja. Zvečer pri
molitvi prosite za vse tiste, ki nimajo
dovolj vsakdanjega kruha. Otroci drugega razreda naj rešijo naloge v
delovnem zvezku na straneh 40 in 41, otroci prvega razreda pa naj narišejo
prizor iz prebranega odlomka.
TRETJI RAZRED - št. 16: Bog kliče po Svetem pismu
V Sloveniji obhajamo danes, 24. januarja, nedeljo Božje besede. To je za
nas priložnost, da si zastavimo vprašanje, kaj mi pomeni Sveto pismo.
Poleg staršev, starih staršev,
bratov, sester, prijateljev je še
nekdo, ki nas lahko, morda zelo
nenadoma in nepričakovano,
pokliče. Kaj mislite kdo? BOG.
Bog nam danes govori in nas
kliče, vabi po Svetem pismu, v
katerem je zapisana Božja
beseda – Beseda Boga. Nekateri
pa so Božji klic slišali zelo živo. V Svetem pismu imamo zapisano zgodbo,
kako je deček Samuel sredi spanja zaslišal Božji klic. Pa si ta odlomek
preberite iz Samuelove knjige na strani 66 v učbeniku. Pogovarjajmo se s
starši o tej zgodbi in pomislimo, kako mi odgovarjamo, ko v svojo notranjosti
slišimo, naj naredimo kaj dobrega ali kaj slabega opustimo. Ali znamo na

klic vedno odgovoriti: Tukaj sem… Z veseljem prebirajte Sveto pismo, saj
upam, da ga imate v vsaki družini. Po Svetem pismu, ki mu prisluhnemo
tudi pri maši in verouku, nam Bog govori.
V delovnem zvezku na straneh 67 in 68 naredite nalogo, kot je priporočeno.
Na strani 69 v učbeniku pa izberite v Svetem pismu en odlomek, ga
preberite in iz njega v okvir prepišite eno misel! Če Svetega pisma nimate
doma, izberite en odlomek iz učbenika…, Božja beseda je napisana z
rdečim. S. Hermini pa naj starši tokrat pošljejo samo stran 69.
ČETRTI RAZRED – št. 14: Bog je eden
Izraelci so bili v nevarnosti, da bi pozabili na
Boga ali pa da bi namesto Njega častili razne
predmete (malike). Prva božja zapoved je bila
zato zelo jasna. Samo Bogu pripada češčenje,
ker iz njega vse izvira. Za vsako nezvestobo
Bogu so bili hitro kaznovani in prav zato, ker je
bila vera v enega Boga tako trdno postavljena,
so jo ohranili za poznejše rodove. Ker Boga
nikoli nihče ni videl, ga ne moremo naslikati ali upodobiti. Imamo pa
kristjani križ, kip Marije in svetnikov, ki so nam v pomoč, da se osebno
povežemo z Jezusom, ki je pot k Očetu. V Svetem pismu piše: »Poslušaj,
Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga z
vsem srcem in vso dušo in vso močjo.« (5 Mz 6, 4-5). Danes pa kliče tudi
nam: Poslušaj, otrok moj, jaz sem tvoj Bog, jaz sem edini. Jaz sem te
ustvaril, jaz ti dajem življenje, te varujem in ti pomagam. Ti pa velikokrat
pozabljaš name. Kadar ti TV, računalnik, zabava postanejo pomembnejši
od Boga, takrat postanejo lažni bogovi ali maliki. Ali se res spomniš name
samo takrat, ko me res potrebuješ, ko si v težavah in stiskah? Če želiš
ostati božji prijatelj, potem ostani z Bogom
povezan v molitvi in razmišljanju in tvoje
hrepenenje po Bogu naj bo močno kot želja po
zraku.
PETI RAZRED - št. 15: Hodimo za Jezusom
Ljudje skušamo na mnoge načine priti do sreče.
Hiša, avto, obleke, učenost, oblast, prijateljstvo,
družina, … In ko vse to imamo, nam nekdo
pove, da je na njivi skriti zaklad, potrebo bi bilo
samo kupiti tisto njivo. Seveda, bi morali prodati
vse, kar imamo. Splačalo bi se, ampak ali bi res
to storili? V podobni dilemi je bil fant iz bogate družine. Želel si je biti srečen
in osupnil, ko mu je Jezus rekel, naj proda vse, kar ima. V Svetem pismu

poiščite in preberite Mt 19, 16 – 21. Imel je veliko bogastvo in dal bi več kot
drugi, ampak vse, to je bilo preveč. Bilo mu je več do bogastva kot do
Jezusa. Jezus pa si želi, da sprejmemo Njegov nauk in hodimo za njim. Za
njim hodijo naši starši, ki nas vzgajajo v veri, vzgojitelji, učitelji in kateheti,
zdravniki, redovniki in mnogi drugi. Redovnike je poklical, naj mu sledijo v
redovniškem poklicu. Vse svoje življenje so izročili Bogu in on je njihovo
največje bogastvo. Redovniki se ne poročijo, nimajo lastnega imetja,
prizadevajo pa si izpolnjevati Božjo voljo. Morda bo nekoč povabil tudi
katerega izmed vas. Potrebno se bo odpovedati vsemu in iti za Njim. Bog
daje neizmerno več kot je zgolj materialno. Molimo in prosimo Jezusa, da
bomo vsak dan znova lahko izrekli svoj DA.
ŠESTI RAZRED - št. 15: Pomagamo si
Za začetek preberite zgodbo iz učbenika. Janez se je čudil, kaj bi mati lahko
naredila zanj. Kakšen je bil njej račun, ki mu ga je napisala? 11 let kuhanja
0 €, 11 let pranja perila 0 €, 100 ur prebedela ob tvoji bolezni 0 €, 11 let
pomoči pri nalogah in učenju 0 €, skupaj 0 €.
Mamina pomoč je zastonjska, iz ljubezni in
nesebična. Tudi v Svetem pismu beremo, da
je Mojzes vedno nesebično pomagal,
poznanim in nepoznanim ljudem. Pomagal
pa je iz dveh razlogov: ker je imel čut za
sočloveka in ker je izpolnjeval Božjo voljo. V
Svetem pismu poiščite in preberite 2 Mz
2,16-21a. Mojzes je človek, ki vidi stisko in
zato hitro priskoči dekletom na pomoč pri zajemanju vode. Jezus nas vabi,
da smo tudi mi pripravljeni pomagati, za izkazano pomoč pa znati biti
hvaležen. Pomoč lahko delimo z nasmehom, prijaznostjo, s poslušanjem in
pogovorom. Mati Terezija je ena izmed tistih, ki ji pomoč drugim ni bila
nobena ovira. Trudila se je za najšibkejše, saj so za njo bili vsi pomembni.
Zvečer zmoli Očenaš za vse, ki so potrebni naše pomoči.
SEDMI RAZRED - št. 14: Emanuel – Bog z nami
Pomislite, s kom se najraje družite in kakšne lastnosti ima ta človek? Je kaj
na njem, kar vas moti in zakaj? Vsak človek: mali in veliki, revni in bogati,
črni, rumeni in beli ima dobre stvari in celo grešniki in kriminalci imajo svoje
dostojanstvo, kajti globoko v sebi imajo vest. To je prostor, kjer se Bog še
posebej dotika vsakega človeka. Ob dobroti, ki jo doživijo, se lahko njihova
vest prebudi in se spreobrnejo. Takšen primer spreobrnjenega grešnika je
Zahej, ki sprejme Jezusa v svojo hišo. V Svetem pismu poiščite in preberite
Lk 19, 1-10. Bogat in pomemben uradnik, ki so ga mnogi imeli za
nepoštenega in grešnega človeka. Zahej si je želel videti Jezusa, srečanje

v njegovi hiši pa je bilo že nad pričakovanji. Kakor Zaheja, pa tudi nas Jezus
pri krstu pokliče po imenu in stopi v naše
življenje. Želi nam pomagati, da bi v
polnosti
zaživeli
svojo
življenjsko
poklicanost. Za spreobrnjenje mora človek
priznati svoje slabosti in stanje v kakršnem
je. Spoved je obnavljanje krstne milosti, ki
nas vrača v Božjo bližino. Jezus nam
pomaga živeti odrešeno, osvobojeno in
srečno. On je Emanuel in je vedno z nami.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
Ker smo pred dvema tednoma z birmanci spoznavali prve tri
Božje zapovedi, ki utrjujejo naš odnos do Boga, smo se v
preteklem tednu pogovarjali o ostalih, ki izgrajujejo naš medsebojni odnos. Tako vedno bolj spoznavamo, da si Bog zares
želi, da bi bili v tesnem odnosu z Njim in z ljudmi, ki nas obkrožajo. Izvir vsega je dober odnos z Bogom, kajti šele takrat
imamo lahko zares pristne krščanske odnose z drugimi. Prav tako smo na
skupnem srečanju birmancev nadškofije (v soboto) brali Markov evangelij.
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.

