4. nedelja med letom
Janez Bosko, duhovnik
31. 01. 2021
Ponedeljek 01. 02. 2021
Brigita Irska, opatinja
Torek 02. 02. 2021
Jezusovo darovanje, svečnica
Sreda 03. 02. 2021
Blaž, mučenec
Četrtek 04. 02. 2021
Gilbert, red. ustanovitelj
Petek 05. 02. 2021
Agata, devica
Sobota 06. 02. 2021
Pavel Miki in drugi japonski
mučenci

5. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Andreja (obl.) in Moniko Lubej
ter sorodnike
Ob 18.00 za + Rozo Stupan (2354)
Ob 18.00 na čast Božji Materi Mariji in za
Božje varstvo
Ob 15.00 pogreb + Franca Brumeca (Tinekov)
in nato pogrebna sv. maša
Ob 18.00 za + Janeza Brdnika (obl.), starše Furman in Jožeta Korošca

Obisk bolnikov
Ob 18.00 za + Julijano Podergajs (2308)
Ob 7.00 za + Miro (obl.), Janeza in Frančiško
Pučnik
Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Silvo Pliberšek

07. 02. 2021
1. V torek bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja v templju, ko se
spominjamo, kako sta Marija in Jožef prinesla v tempelj dete Jezusa in ga
posvetila Bogu in kako ga je starček Simeon razglasil za »luč v razsvetljenje
narodov«. Ta Luč, Kristus, nas razsvetljuje, povezuje in ogreva za vse plemenito, sveto in božje. V spomin na to razglasitev, da
je Kristus naša luč, na ta dan blagoslavljamo sveče,
jih nosimo v procesiji in prosimo, da bi bili tudi mi vedno bolj luč dobrega drug za drugega.
2. N svečnico bo v starodavni Smirni, kjer je deloval sv.
Polikarp, učenec apostola Janeza in učitelj sv. Ireneja
(danes se Smirna imenuje Izmir, v Turčiji) posvečen
minoritski pater Martin Kmetec iz Vidma pri Ptuju, za
nadškofa in metropolita v Izmirju. Ker je bil tam 30. 10.
2020 silovit potres in v Izmirju porušil veliko hiš in
močno poškodoval stolnico, bo škofovsko posvečenje
v drugi cerkvi. Patra Martina Kmetca priporočam v molitev s prošnjo, da bi
bil goreč pričevalec Vstalega, učitelj, duhovni oče zaupanemu ljudstvu, misijonar ter oznanjevalec in prinašalec Kristusa.
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. Slovenska Karitas prosi za pomoč prizadetim na Hrvaškem. V zvonici si
lahko vzamete položnice in po svojih močeh pomagate preizkušanim v Petrinji, kjer so nekatere družine izgubile vse, kar so imele. Za dosedanjo pomoč, ki jo je Slovenska Karitas že nudila, se je direktor Hrvaške Karitas
Slovencem takole zahvalil: »Soočeni s težkimi razmerami in globoko žalostjo zaradi izgubljenih življenj in uničenih domov, čutimo v srcu,
kako je topla, radodarna in upanja polna vaša bližina in pomoč. Ostanite z nami v molitvi in prihodnji podpori žrtvam potresa.«
5. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Vzgajam povsem povprečne otroke.
Nihče izmed njih ne bo profesionalec v kakršnemkoli športu. Nihče izmed
njih ne bo pristal na luni. In nihče izmed njih (najverjetneje) ne bo
predsednik. Močno pa upam, se trudim in molim, da bodo nadpovprečni
v ljubezni. Da bodo eni tistih prijateljev, ki skuhajo domačo juho in jo
dostavijo družini, ki zboli ali izgubi bližnjega. Da bodo eni tistih, ki vrnejo
nakupovalni voziček na svoje mesto. In eni tistih, ki pokosijo sosedovo
travo in odkidajo sneg z njihovega dovoza.
Da bodo eni tistih, ki znajo prisluhniti – posebej takrat, ko je to res
potrebno. Eni tistih, ki vrnejo telefonski klic. Da bodo eni tistih, ki za rojstni
dan še vedno po pošti pošljejo vizitko za rojstni dan. In eni tistih, ki znajo
odpuščati.
Da bodo eni tistih, ki bi znali sočutno deliti z drugimi.
In eni tistih, ki bi znali reči: „Žal mi je.“
In – ta je ena pomembnejših: da bodo eni tistih, ki bodo vedeli, kako ljubiti
tudi sebe. Kako se ceniti, kako si vzeti čas zase in postaviti mejo.
Nedvomno vzgajam povprečne otroke. Povprečne otroke, ki bodo v
življenju nadpovprečni v ljubezni.
Mojca Koren Lapajne
»Stiske, ki so se pojavile, niso ne leve ne desne ne rdeče ne črne.
Stiske imamo vsi. Pri uradnikih me ne zanima, kje so in kakšni so,
ampak me zanimajo njihove kompetence in sposobnost, da bomo ta
denar 2 milijona evropskih sredstev spravili do ljudi za konkretne
programe za resnične probleme,«
je v oddaji Tarča dejal minister za delo Janez Cigler Kralj.

Ko si sočuten do otroka, si sočuten tudi do sebe.
Vsakič, ko ti bo uspelo kaos preoblikovati v mir, brez da bi ob tem
koga potlačil, skritiziral ali utišal, boš čutil svojo notranjo moč in
vrednost, saj te otroci res potrebujejo za varno življenje.
Manca Sever Žumer

Kdaj si bil ti najbolj ponosen na svojega očeta?
Leta 1989 je silovit potres z močjo sedme stopnje po Richterjevi lestvici
skoraj zbrisal Armenijo z zemljevida. V manj kot štirih minutah je umrlo več
kot 30.000 ljudi. Sredi tega opustošenja in zmede je neki očka pustil ženo
na varnem doma in odhitel v šolo, kjer bi moral biti njegov sin, ampak lahko
je ugotovil le, da je šola zravnana z zemljo. Po hudem šoku ob izgubi, se
je spomnil obljube sinu: »Naj se zgodi karkoli, vedno bom s teboj.« In oči
so se mu napolnile s solzami. Ko je gledal kupe ruševin, ki so nekoč bile
šola, je bilo vse skupaj videti brezupno, a kar naprej je mislil na obljubo
sinu.
Skušal se je spomniti, kje je vsako jutro spremljal sina do razreda. Spomnil
se je, da je bila sinova učilnica v zadnjem desnem vogalu, stekel je tja in
začel odmetavati ruševine. Ko je tako kopal, so prišli še drugi nesrečni
starši in tožili: »Moj sin! Moja hči!« Drugi dobronamerni starši so ga skušali
spraviti proč od tistega, kar je nekoč bila šola, rekoč:
»Prepozno je!«
»Mrtvi so.« »Ne morete pomagati.« »Pojdite domov.«
»Dajte no, poglejte resnici v oči, ničesar ne morete storiti!«
»Vse skupaj boste samo še poslabšali!«
Vsakemu od staršev je odgovoril s stavkom: »Mi boste zdaj pomagali?« In
nato je kopal dalje, kamen za kamnom in iskal sina. Prišel je poveljnik
gasilcev in ga skušal spraviti stran od ruševin: »Velika nevarnost izbruha
požara je in vsepovsod prihaja do eksplozij. V nevarnosti ste. Bomo že mi
poskrbeli. Pojdite domov.« Nato je ljubeči in zaskrbljeni oče znova vprašal:
»Mi boste zdaj pomagali?« Prišla je policija in rekli so: »Jezni ste,
razburjeni. Druge spravljate v nevarnost. Pojdite domov. Bomo že mi
poskrbeli.« Na to je odvrnil: »Mi boste zdaj pomagali?« Nihče mu ni
pomagal
Pogumno je kopal sam, kajti moral je vedeti, ali je njegov sinko živ ali mrtev.
Kopal je 8 ur. . . 12 ur. . . 24 ur. 36 ur. in 38. uro odstranil velik kos betonske
plošče in zaslišal je sinov glas. Zavpil je njegovo ime: »ARMAND!«.
Zaslišal je: »Očka?! Jaz sem, očka. Drugim otrokom sem rekel, naj jih ne
skrbi. Če si živ, sem jim rekel, me boš rešil. In ko boš rešil mene, bodo tudi
oni rešeni. Obljubil si mi, naj se zgodi karkoli, da boš vedno ob meni.
Obljubil si, očka.«
»Kako ste? Kako je tam notri?« je vprašal oče.
»Tu nas je štirinajst od triintridesetih, očka. Prestrašeni smo, lačni, žejni in
hvaležni, da si tu. Ko se je zgradba podrla, je nastal klin, kot nekakšen
trikotnik, in nas rešil.« »Pridi ven, sinko.« »Ne, očka! Naj gredo najprej drugi
otroci, ker vem, da me boš ti že potegnil ven. Naj se zgodi karkoli, vem, da
mi boš pomagal.«
Mark V. Hansen
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Sveti Duh nas uči konkretnosti ljubezni do vseh
bratov in sester, s katerimi delimo isto človeškost, tisto človeškost, ki jo je
Kristus neločljivo združil s seboj, ter nam dejal, da ga bomo vedno našli v
najbolj ubogih in pomoči potrebnih (prim. Mt 25,31-45). Če jim bomo služili
skupaj, bomo ponovno odkrili, da smo bratje, ter bomo rasli v enosti. Sveti
Duh, ki prenavlja obličje zemlje, nas prav tako spodbuja, naj skrbimo za
skupni dom, naj delamo pogumne izbire glede
načina, kako živimo in trošimo, saj je nasprotje
od »obroditi sad« »izkoriščati«, ter je sramotno
zapravljati dragocene vire, katerih mnogi nimajo.
Dragi bratje in sestre, ostanimo povezani v
Kristusu: Sveti Duh, ki je izlit v naša srca, naj
nam da čutiti, da smo Očetovi otroci, bratje in
sestre med nami, bratje in sestre v edini človeški
družini. Presveta Trojica, občestvo ljubezni, naj
nam da rasti v enosti.
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.
Papež Frančišek: Življenje je dar brezmejne Božje ljubezni, je pa tudi čas
preverjanja naše ljubezni do Njega.

.

Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem:
Vse evangelije najdete tukaj:
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: Svečnica
Kateri praznik praznujemo 2. februarja?
Otrokom
preberite
svetopisemski
odlomek Lk 2,22-33. Marija in Jožef sta
štirideseti dan po Jezusovem rojstvu
otroka prinesla v tempelj. Tam sta srečala
starčka Simeona, ki je v njem prepoznal
odrešenika in se je Bogu zanj zahvalil.
Simeon je Jezusa imenoval luč. Pred
Jezusovim rojstvom je bila v srcih mnogih
ljudi tema, Jezusovo rojstvo pa prinaša
luč. Jezus je v svojem življenju veliko
hodil med ljudi, jim pomagal ter jih učil
kako naj imajo radi Boga in ljudi. Otroci
drugega razreda naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 32 in 33.
Otroci 1. in 2. razreda izdelajo podstavek za svečo in nanj napišejo Jaz sem
luč. Ob prižgani sveči zmolite.
TRETJI RAZRED - št. 15:
Hiša molitve
V Jezusovem času se je Božja
hiša v Jeruzalemu, kjer so se
Judje
zbirali
k
molitvi,
imenovala tempelj. Danes se
kristjani k molitvi zbiramo v
cerkvi, ki se imenuje tudi hiša
molitve. Cerkev ni navadna
hiša, je blagoslovljena in
namenjena za molitev.
Preberite si odlomek iz
Svetega pisma v učbeniku na strani 62, kjer evangelist Matej
pripoveduje…. Prav tako je vsaka cerkev posvečena določenemu svetniku,
ki se imenuje zavetnik. Po njem se tudi imenuje. Naša župnijska cerkev na
Prihovi je posvečena Mariji in se imenuje Cerkev Marijinega varstva ali v
drugih virih Cerkev Matere Božje ali Cerkev Marije Vnebovzete.

Cerkev je namenjena za bogoslužje, to pomeni, da v njej obhajamo svete
zakramente, najbolj pogosto pa sveto mašo.
Kako je cerkev opremljena? Kaj vse najdemo v njej? Kako je duhovnik
oblečen pri sveti maši? Poglejte si narisane predmete na strani 64 v
učbeniku in imena, ki so tam našteta, napišite na črto. Prav tako pobarvajte
mašne plašče z barvo cerkvenega leta. Starši naj to stran fotografirajo jo
pošljejo najpozneje do petka, 5. 2. po e-pošti katehistinji s. Hermini.
V teh izredni razmerah, ko ni mogoče biti vsako nedeljo pri maši v cerkvi,
naj vaš dom vsaj za pol ure postane hiša molitve. Seveda pa ne pozabite
na vsakodnevno jutranjo in večerno molitev.
ČETRTI RAZRED – št. 15: Z
molitvijo častimo Boga
Sveto pismo je velika
knjiga molitve. V njej so zapisi
svetih mož, ki so se s
preprostim, a iskrenim srcem
pogovarjali z Bogom. Sveto
pismo pripoveduje tudi o kralju
Salomonu, ki prosi Boga za razumno srce. Ker je bil s svojimi željami
skromen, ga je Bog nagradil čez vse, saj je postal najmodrejši človek. Za
nagrado pa je prejel tudi veliko bogastvo, slavo in dolgo življenje. V Svetem
pismu poiščite in preberite 1Kr 3,4–14. Salomon nas uči, da v molitvi ne
prosimo najprej zase, ampak, da iščemo, kaj hoče in pričakuje od nas Bog.
V molitvi Boga častimo in priznavamo Božjo vsemogočnost in se mu
zahvaljujemo za vse, kar imamo. V Svetem
pismu pa so posebno lepe molitve tudi v
obliki pesmi. Imenujemo jih Psalmi. Iz njih
govorijo osnovni človeški odnosi do Boga:
tožba, prošnja, zaupanje, češčenje, zahvala,
hvaljenje. S psalmi tudi mi slavimo Boga in
se mu zahvaljujemo. Primerni so za skupno
molitev in prepevanje psalmov zjutraj in
zvečer. Večkrat preberi Ps 104 in si izberi
dve vrstici, za jutranjo in večerno molitev.
PETI RAZRED - št. 16: Svoboda božjih otrok
Kdo je jetnik in kaj je značilno zanj? Za
jetnika je značilno, da ne dela tega, kar bi rad
in zato ni svoboden. Svoboden pa ni tudi
pijanec ali uživalec mamil. Včasih se tudi
kakšen otrok razjezi in uniči igrače. V nedeljo

je potrebno pravočasno vstati, a kaj, ko je v postelji tako prijetno. Nekaterim
gospoduje domišljavost, drugim spet vlada nevoščljivost. Trije mladeniči, o
katerih piše Sveto pismo, so se z božjo pomočjo znali obvladati in niso jedli
kraljevih jedi. V Svetem pismu poiščite in preberite Dan 1,1-19. Trem
mladeničem je Bog dal moč, da so lahko premagali skušnjave in ostali
zvesti Bogu in svojemu narodu. Vsakdo izmed vas je že kdaj občutil, da ne
dela tistega, kar bi res želel, ampak nekaj, k čemur ga sili napuh,
lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza ali lenoba. To so
grešna nagnjenja, ki nas zasužnjujejo. Jezus pa je prišel na svet ravno zato,
da nas reši zla in pomaga do svobode. Doma radi molite in prosite Jezusa,
da bi mu ostali zvesti, da vam nikoli ne bi gospodoval greh in da bi v srcu
imeli ljubezen in bili svobodni.
ŠESTI RAZRED - št. 16: Pogumni ljudje
Pogumni ljudje so tisti, ki upajo opozarjati na nevarnosti v življenju. Danes
so to straši, učitelji, kateheti,
duhovniki in škofje, nekoč pa so
v Stari zavezi tem ljudem rekli
preroki. Preroška sporočila so
vedno živa in obsegajo vsa
življenjska področja. Bog kliče v
preroško službo vse ljudi, ki si
prizadevajo za lepo in pošteno
življenje. Jeremijeve besede
zato veljajo tudi danes. V
Svetem pismu poiščite in
preberite Jer 7,3-9. Če boste
pravično ravnali, ne boste
prezirali tujcev in sirot, vam Bog
obljublja srečno življenje. Bog je
preroke pošiljal tudi v Novi zavezi – Jezusove učence – apostole.
Sprejemanje in uresničevanje preroških sporočil, je začetek nečesa
»novega«, saj spreminja in obnavlja naše življenje z Bogom in drugimi
ljudmi. Premisli, kaj bi danes rekel Jeremija? Verjetno zelo podobno kot
takrat. Zahvali se Bogu za vse, ki so kakor tvoji preroki: pogumni, poučujejo
in vzgajajo. Naj ti bodo lep zgled, da boš tudi ti pogumen.
SEDMI RAZRED - št. 15: Učenik, kje stanuješ
V Svetem pismu poiščite in preberite odlomek Jn 1, 35 – 42. »Rabi, kje
stanuješ?« Ali prepoznamo Jezusovo navzočnost in njegovo delovanje?
Jezus živi v vsakem človeku, živi v trpečih, med nami, pod podobo kruha v
tabernaklju. Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato v vsakem človeku

odkrivamo Boga. Prebiva v srcu slehernega ki ljubi mir in pravičnost. Slaba
dejanja Jezusovo podobo sicer zamegljujejo, vendar je ne izbrišejo. Jezus
s trpečim človekom trpi, z
veselim se veseli, vse nas
pa neskončno ljubi. In kje
Jezus stanuje? Njegovo
stanovanje so: človekovo
srce, pristni in iskreni
odnosi, dejanja ljubezni,
na najvidnejši način pa
Jezus prebiva med nami v
podobi
posvečenega
kruha. Potrudi se in odkrivaj Jezusa v sebi in v soljudeh. Pogovori se z
Jezusom in mu povej vse: kdo si, kakšna je tvoja družina, kaj te veseli, kaj
žalosti, kakšne so tvoje želje. Prosi ga, naj te vodi skozi življenje in obljubi
mu, da si boš vzel čas za molitev in pogovor z Njim.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
Pretekli teden smo birmanci govorili bolj poglobljeno o zakramentih Cerkve.
O tem, da jih je Jezus postavil in da Cerkev živi iz njih, in da nam je Božja
ljubezen vedno blizu in nam pomaga živeti. Preko pogovora smo spoznavali, da so zakramenti zares postavljeni zato, da nam dajejo življenje in da
so neizbrisna znamenja Božje ljubezni, ki nas kristjane vseskozi spremlja
in nam daje moč.

