6. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14. 02. 2021
Ponedeljek 15. 02. 2021
Klavdij, redovnik
Torek 16. 02. 2021
Julijana Koprska, mučenka
Sreda 17. 02. 2021
PEPELNICA
Četrtek 18. 02. 2021
Frančišek Regis Clet, duhovnik
Petek 19. 02. 2021
Konrad iz Piacenze, spokornik
Sobota 20. 02. 2021
Leon Sicilski, škof

1. postna nedelja
Družinska nedelja

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožico Leskovar (N54)
Ob 18.00 za + Marijo (obl.) in Metoda Pučnika
Ob 18.00 za + Franca Flisa (obl.), Marijo in
Miro Pučnik (Erjavčevi)
Ob 18.00 za + Matildo Hojnik (8. dan)
Ob 18.00 za + Mileno Pučnik in Matildo Mlakar (obl.)

Ob 18.00 za + Alojza Roriča (obl.) in
sorodnike
Ob 7.00 za + Marijo in Jožeta Pliberška
(Žužman)
Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Ignaca Zabukovška (obl.)

21. 02. 2021
1. Danes je zadnja nedelja pred postnim časom, ki se po poganskih šegah
in navadah imenuje »pustna nedelja«, po krofih in flancatih, svinjski krači,
klobasah in drugih mastnih jedilih pa »mastna nedelja«. Na to nedelje
smemo zaužiti nekoliko več mastnih jedi, da bo postni čas prav po odpovedi
tem prijetnim jedem toliko bolj učinkovit in sadu poln v »molitvi, postu in
miloščini oz. dobrih delih«. Gre za tri vidike, ki jih je predstavil Jezus v
svojem oznanjevanju (Mt 6, 1-18). O njih je papež Frančišek zapisal: »Pot
uboštva in odpovedi (post), ljubeč pogled na ranjenega človeka (miloščina) ter sinovski pogovor z Očetom (molitev) nam omogočajo, da
utelesimo iskreno vero, živo upanje in dejavno ljubezen.«
2. V sredo je pepelnica in s tem strogi post, kar pomeni,
da se kristjani moramo odpovedati hrani in pijači in se
le enkrat na dan do sitega najesti. Ob tem pa še posebej velja vzdržek od mesa! Pri maši bo obred pepeljenja. Za razliko od prejšnjih let bomo letos, zaradi epidemije covida, nad
vsakim, ki bo pristopil, posipali pepel, ne da bi se dotaknili glave.
3. Slovenska Karitas prosi, da skupaj prisluhnemo stiskam revnih na območju
jugovzhodne Evrope. Zaradi pandemije so mnogi izgubili delo, večini so se
zmanjšali prihodki. Mnoge družine so se znašle v hudi stiski in tudi starejši
z nizkimi pokojninami. V zvonici je brošura in položnica z naslovom: »Post
je priložnost za solidarnost.«
Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. TRR: SI56 044300001927213

4. Iskrena hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno
vašo pomoč in dobroto.
Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem:
Vse evangelije najdete tukaj:
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603003989E
9?OpenDocument
Današnji evangelij: https://www.youtube.com/watch?v=Q4wv5VEpygA

Papež Frančišek: Postni čas je namenjen upanju, ki je v spravi, h kateri
nas zavzeto spodbuja sv. Pavel: »Spravite se z
Bogom« (2 Kor 5,20). Ko v zakramentu, ki je v srcu
našega
procesa
spreobrnjenja,
sprejmemo
odpuščanje, postanemo tudi sami razširjevalci
odpuščanja: ker smo ga sami prejeli, ga lahko
ponujamo s tem, da smo sposobni živeti pozoren
dialog in da sprejmemo vedenje, ki bodri človeka, ki je bil ranjen. Božje
odpuščanje tudi po naših besedah in dejanjih omogoči, da živimo veliko
noč bratstva.
Sebičnost je bistvo greha, ljubezen pa je v požrtvovalnem delu za
resnični blagor vseh. Kristjani verujemo, da je ta ljubezen vrhovni
zakon vsega, ker je to Bog sam.
MOLITEV ZA VSAK DAN POSTNEGA ČASA
Dobri Bog, s svojim usmiljenjem in z ljubeznijo se nas še posebej
dotikaš v postu.
Poslal si svojega Sina, da nam skozi evangelij in odločitev za križ
odpre vstajenjska vrata v Božje kraljestvo. Tudi mi ti odpiramo vrata
svojih src, da v nas zasveti luč vere, upanja in ljubezni ter v zadnjih
kotičkih naše duše prežene temo dvoma, skušnjav, skrbi in strahu.
Pomagaj nam, da bomo s svojimi dejanji prenašali luč vere na
naslednje rodove in da bomo svetel zgled otrokom in mladim v
iskrenem veselju in pogumu. Amen.
Papež Frančišek: Post, živet kot izkustvo pomanjkanja, vodi tiste, ki ga
živijo v preprostosti srca, k ponovnemu odkritju Božjega daru in k
razumevanju resničnosti naše ustvarjenosti po njegovi podobi in
podobnosti, ki v Njem dobi svojo izpolnitev. Ko človek, ki se posti, doživlja
izkustvo sprejetega uboštva, postane ubog z ubogimi in »kopiči«
bogastvo prejete in podeljene ljubezni. Post, ki je tako razumljen in živet,
pomaga ljubiti Boga in bližnjega, kolikor je ljubezen, kakor uči sv. Tomaž
Akvinski, nagnjenje, ki je osredinjeno na drugega, ker ga ima za edino sebi
enako bitje (prim. Okrožnica Vsi bratje, 93).

Pogovor staršev z otroki
Večkrat od mladih slišimo, da se starši z njimi ne želijo ali ne znajo, pa tudi
ne zmorejo pogovarjati. Lahko gre pri tem že za popolnoma osnovne stvari,
v smislu kako je bilo v šoli, si dobil kakšno oceno, kako so prijatelji … Veliko
težje je seveda, ko mladi želijo spregovoriti o sebi, svojem počutju, svojih
notranjih občutenjih. Takrat večkrat naletijo na gluha ušesa oziroma temo.
Na nek način je to sicer razumljivo, saj kdo pa je učil njihove starše pogovarjati se z njimi o globljih stvarnostih človekovega obstoja in bivanja. Problem je še toliko večji za mlade, če sami poskušajo najti način, kako priti z
besedami do svojih staršev, pa jih le ti odbijejo. Pri tem bi še toliko bolj
izpostavil vlogo očetov, ki so nepogrešljiv element v takšnih pogovorih s
svojimi otroki, predvsem sinovi. Tako mladi v takih situacijah redno padajo
v stisko, saj jih tisti, ki bi jih morali najbolj poznati, sploh ne slišijo. Mladi pa
danes, ko na vsakem koraku lahko slišijo in vidijo tisoč in eno informacijo o
življenju, o sebi, nujno potrebujejo refleksijo vsega tega, kar se dogaja
okrog njih ali v njih samih. Zato se želijo obrniti tudi na svoje starše. In takrat
je potrebna izredna empatija, sočutje, razumevanje teh mladih v njihovih
iskanjih in vprašanjih, tudi zmedenosti. Koliko težje je seveda pogovor obrniti na vprašanja vere in verovanja. Mlade danes še toliko bolj zanimajo
razlogi verovanja, pa saj je že apostol Peter zapisal, naj imamo vedno pripravljen odgovor na vprašanje za razlog naše vere. V poplavi vse izbire na
področju duhovnosti, ki pa je večkrat tudi slaba in še vedno pomešana z
neko »coctail« novodobno religioznostjo, ki mladim ne daje kakega močnega temelja, kar naj bi vera sicer dala, se tako zatekajo z vprašanji k staršem. Tu je zopet dilema, ali bodo starši zmogli poslušati svoje otroke, ki jim
odgovor »tako delamo že od nekdaj« morda ni več dovolj. Mladim moramo
dati tudi vedeti, če nekaterih stvari preprosto ne vemo, saj konec koncev
nismo mi Bog. Lahko pa je v tem pogovoru in debati tudi lepa priložnost, da
se kaj novega naučimo, saj je tudi rast v veri še kako pomemben dejavnik
pri osebni življenjski rasti. Še toliko bolj, če se učimo skupaj s svojimi najstniki.
Postni čas je čas v zbližanju naših odnosov z Gospodom in z bližnjimi.
V tem duhu lahko prosimo Gospoda, da podeli svojega duha modrosti
in vednosti našim staršem, da ne bi odbijali svojih otrok v trenutkih
njihovega iskanja na poti vere in življenja. Naj jim da tudi potrpežljivosti, da bodo lahko svoje otroke poslušali, jih slišali in jim dajali odgovore, ki so skriti v njihovih srcih. Kot je Izaija klical h Gospodu, naj
tudi mladi, ki kličejo po svojih mamah in očetih, dobijo v njih in pri
njih odgovor, in naj jim ob kriku na pomoč radi in z veseljem odgovorijo: Tukaj sem. Tukaj sva.
Martin Zlobko
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas:
Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to celo
pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo,
da si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami črpali vodo
za razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi v večno življenje.
Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za »življenje sveta«
(Jn 6,51). Mi, ki nam je bila podarjena milost vere in to vemo, ji moramo
ostati zvesti. Če nam dopovedujejo, da je krščanske Evrope konec, se
spomnimo na apostola Petra, ki je na Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi
apostoli zapustiti, odgovoril: »Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede
večnega življenja!« (Jn 6,68). Resničnost teh besed se vedno znova
potrjuje. Če zapustimo Jezusa in njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus
nima zamenjave. »Samo ljubezen je vredna, da verujemo vanjo« (H. Urs
von Balthasar).
Pred nami je postni čas, ki nas bo pripravil na obhajanje osrednjih
krščanskih praznikov Jezusovega trpljenja in vstajenja. Ti prazniki nas
vsako leto pozivajo k spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju v novega človeka,
vedno bolj požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med nami. Po
preizkušnjah, ki jih še ni konec, naj se letos to izpolni v še večji meri. S to
željo vam voščimo blagoslovljen
postni čas, da bo praznovanje
Velike
noči
Gospodovega
vstajenja še bolj prežeto z
veseljem odrešenja. Amen.
Molitev zdravnika
Dobri Bog, reci mi vedno znova:
Ni važna le rana, ki jo obvezujem,
temveč človek, ki je ranjen.
Ni važna le bolezen, ki jo zdravim,
temveč človek, ki je zbolel.
Zato te prosim: Naredi moje oko jasno, moj obraz veder, moja usta vesela
in moje roke nežne, da bom človek povsem.
(Anton Rotzetter)

