3. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
07. 03. 2021
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Janez od Boga, red. ust.
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4. postna nedelja
Dekliška nedelja

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za +Janeza (obl.), Frančiško in
Miro Pučnik
Ob 16.00 za + Janeza Ozimiča (2206)
Ob 18.00 za + Alfonza Zajka (obl.)
Ob 18.00 za + Ljudmilo in Antona Juharta
(N4)
Ob 18.00 za + Julijano Vernik (N27)
Ob 18.00 za + Ignaca Tomažiča (N85)

Ob 18.00 za + Marijo Potočnik (N93)
Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar (N114)
Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za +Marjano Županek (obl.)

14. 03. 2021
1. Danes je med nami p. Igor Salmič, ki spoveduje. Iskren boglonaj!
(a) od 6.45 do 7.00 v dvorani; od 7.00 do 7.30 v spovednici; od 7.30 do 8.15 v dvorani.
(b) od 9.30 do 10.00 v dvorani; od 10.00 do 10.30 v spovednici; od 10.30 do 11.15 v dvorani;
(c) od 15.20 do 16.00 v dvorani, nato bo sveta maša.
2. Preteklo nedeljo so ključarji pobirali sedežnino ali »činž«. Iskren boglonaj
za vaš dar, ki bo nadvse dragocen pri obnovi zvonika sv. Jošta in popravilu
zalogovnika sekancev. Tisti pa, ki še niste uspeli darovati pa lahko prinesete med tednom. Z veliko hvaležnostjo pa se zahvaljujem tudi vsem, ki ste
v februarju še posebej prinesli dar za obnove in sicer: družini Juhart iz Vrhol, družini Ozimič, družini Staneta Pšeničnika, družini Franca Pliberška,
družini Skrbinšek, družini Martina Tomažiča, Branki Sajko, Robertu Kropfu,
Roziki Kobale in neimenovanim. Iskren boglonaj!
3. Iskrena hvala Janezu in Branki Pučnik za ureditev grobov
duhovnikov in župnijskih gospodinj.
4. Papež Frančišek je 5.3.2021 imenoval msgr. dr. Maksimilijana Matjaža za novega celjskega škofa. Iskrene čestitke.
5. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je imenoval g. Stanislava Pučnika
za izrednega delivca za dobo petih let. Pri »deseti« maši bo umeščen v to
službo. Želimo mu, da bi to službo opravljal z velikim notranjim žarom in bil
župniku in vernemu ljudstvu v pomoč in v pričevanje. Iskrene čestitke!

SVETA SPOVED – KDAJ SEM BIL NAZADNJE PRI SPOVEDI?
V času pandemije je vse drugače. Marsikaj smo že opustili. Osredinjeni
smo na zdravje, zdravnika, zdravila, in vse to v skrbi za telo. Kaj pa duša?
Tudi duša potrebuje zdravilo in to zdravilo je sveta spoved, zakrament
Božjega usmiljenja in odpuščanja.
Kako naj obhajamo spoved? V prvi vrsti v duhu velikonočnega veselja,
to je z veselo hrepenečo željo po duhovnem ozdravljenju.
Kdaj naj obhajamo spoved? Če se urežeš ali hudo usečeš, boš rano hitro
obvezal. In to velja tudi za rane naših duš. Vsak smrtni greh je smrtna rana,
sveta spoved pa zdravilo; prej se spoveš, lažje ozdraviš in se poboljšaš.
Kaj storiti pred spovedjo? Najpomembneje, da si izprašamo vest. Pr item
spraševanju naj nas vodi hotenje, da se zagledamo takšne, kakršni smo
pred Bogom, pa čeprav v globinah grešnosti. Nato izmolimo kesanje: Moj
Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno
sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Kaj storiti po spovedi? Kot se znamo zahvaliti za vse druge stvari, tako
je prav, da se zahvalimo Bogu za dar odpuščanja.
Gospod, hvala ti za čudovit vrelec usmiljenja, pri katerem si me očistil
vseh madežev. Prosim te za tiste, ki sem jim prizadel bolečine. Pomagaj
jim, kjer jim jaz ne morem. Verujem, da je tebi vse mogoče in da lahko v
njihovih srcih prebudiš pogum in voljo za odpuščanje.
Papež Frančišek: Jezus nas ne prosi, naj njegovo milost shranimo
v trezorju, temveč hoče, da jo uporabimo v korist drugih – tako
rastejo njegovi darovi. Je, kot da bi nam rekel: »tukaj imaš moje
usmiljenje, mojo nežnost, moje odpuščanje: Vzemi jih in jih zavzeto
uporabljaj!« In mi, kaj smo napravili iz tega? Koga smo s svojo vero
potegnili za seboj? Koliko ljudem smo dali upanje, izkazali ljubezen?
V vsakem okolju, tudi na najbolj oddaljenem in najbolj neprijaznem
kraju, lahko napravimo talente rodovitne.
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.
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Podrite ta tempelj in v treh dneh
ga bom postavil (Jn 2,13-25).

petek 16. 04. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Papež Frančišek se je srečal v Najafu (versko središče iraških šiitov) v Iraku
z velikim ajatolu Al-Sistaniju in poudaril, kako pomembno je sodelovanje in
prijateljstvo med verskimi skupnostmi, saj je mogoče z gojenjem medsebojnega spoštovanja in dialoga, prispevati za dobro Iraka, regije in celotnega človeštva.
Ob tem se mu je zahvalil, da je skupaj s šiitsko skupnostjo med nasiljem in velikimi težavami preteklih
let povzdignil glas v obrambo najslabotnejših in preganjanih ter podal
odločno izjavo glede svetosti človeškega življenja ter pomembnosti
edinosti za iraško ljudstvo. Ob slovesu od velikega ajatola je sveti oče zagotovil svojo molitev Bogu, Stvarniku vseh za mirno in bratsko prihodnost
ljubljene iraške dežele, za Srednji vzhod in za ves svet.
Ur velja za rojstni kraj očaka Abrahama, ki povezuje jude, kristjane in
muslimane. Papež Frančišek je dejal: Ta blagoslovljeni kraj nas vrača k
začetkom, k izvirom Božjega delovanja, k rojstvu
naših verstev. Tu, kjer je živel naš oče Abraham, se
nam zdi, da smo se vrnili domov. Tukaj je slišal Božji
klic, od tu se je podal na potovanje, ki je spremenilo
zgodovino. Mi smo sad tiste hoje in tistega potovanja. Bog je rekel Abrahamu, naj se ozre proti nebu
in prešteje zvezde (1 Mz 15,5). V tistih zvezdah je videl obljubo svojega
potomstva, videl je nas. In danes mi, judje, kristjani in muslimani, skupaj z brati in sestrami drugih verstev, častimo očeta Abrahama, ko
storimo kakor on: gledamo nebo in hodimo po zemlji.
Papež Frančišek je v svojem govoru izpostavil pot miru. Mir ne zahteva ne
zmagovalcev ne premaganih, ampak brate in sestre, ki kljub nerazumevanju in preteklim ranam, hodijo od konflikta k edinosti. Nujno je namreč vzgajati za bratstvo. Samo skupaj z drugimi se lahko ozdravijo rane preteklosti.
Izstopiti moramo iz sebe, kajti potrebujemo drug drugega.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Molitev Abrahamovih otrok na medverskem srečanju v Uru, Abrahamovi deželi
Vsemogočni Bog, naš Stvarnik, ki imaš rad človeško
družino in vse to, kar so tvoje roke storile, se ti mi
Abrahamovi sinovi in hčere, ki pripadamo judovstvu, k
rščanstvu in islamu, skupaj z drugimi verniki ter osebami
dobre volje, zahvaljujemo, da si nam podaril kot skupnega očeta v veri
Abrahama, znamenitega sinu te plemenite in drage dežele.
Zahvaljujemo se ti za njegov zgled moža vere, ki te je popolnoma ubogal
ter zapustil svojo družino, svoje pleme in svojo domovino ter odšel proti
deželi, ki je ni poznal.
Še posebej se ti zahvaljujemo za njegovo junaško vero, ki jo je pokazal z
razpoložljivostjo žrtvovati svojega sina, da bi bil pokoren tvojemu ukazu.
Vemo, da je bila zelo težka preizkušnja, iz katere pa je izšel kot
zmagovalec, ker je brez zadržkov zaupal Tebi, ki si usmiljen in ki vedno
odpiraš nove možnosti za ponovni začetek.
Zahvaljujemo se ti, ker si z blagoslovom našega očeta Abrahama, iz njega
napravil blagoslov za vsa ljudstva.
Prosimo te, Bog našega očeta Abrahama, da nam podeliš močno vero,
dejavno z dobrimi deli, torej vero, ki bo odprla naša srca Tebi in vsem našim
bratom in sestram ter neukrotljivo upanje, ki bo sposobno povsod opaziti
tvoje obljube. Vsakega od nas napravi za pričevalca tvoje ljubeče skrbi do
vseh, še posebej do beguncev in brezdomcev, do vdov in sirot, do revežev
in bolnikov. Naša srca odpri za medsebojno odpuščanje in napravi nas za
orodje sprave in graditelje bolj pravične in bratske družbe.
Sprejmi v svoje bivališče miru in luči vse pokojne, še posebej žrtve nasilja
in vojne. Pomagaj civilnim oblastem pri iskanju in najdevanju ugrabljenih
oseb ter pri zaščiti še zlasti žena in otrok.
Pomagaj nam, da bomo imeli skrb za planet, skupni dom, ki si ga v svoji
dobroti in velikodušnosti dal vsem nam. Podpiraj naše roke pri obnovi te
dežele in daj nam potrebno moč, da bomo pomagali tistim, ki so morali
zapustiti svoje domove in njihovo zemljo, vrniti se varno in z dostojanstvom
ter začeti svoje novo, vedro in uspevajoče življenje. Amen.

KATEHEZE – za otroke in odrasle!
PRVI in DRUGI RAZRED: Nova zapoved
Smo v postnem času. To je obdobje, ko se pripravljamo na praznovanje
velike noči. Pred veliko nočjo pa je velikonočno tridnevje. Začne se z
velikim četrtkom, ki je posvečen spominu na zadnjo večerjo. Na veliki
četrtek pri dopoldanski maši škof posveti krstno olje, bolniško olje in
sveto krizmo. Ta se pozneje med letom uporabljajo pri podeljevanju
zakraemntov krsta, birme, bolniškega maziljenja in mašniškega
posvečenja. Glavno vsebino
praznika
pa
izraža
večerna maša, pri kateri se
spominjamo, da je Jezus
v četrtek, preden je bil izdan,
večerjal s svojimi učenci. Pri
tej večerji je ustanovil
zakrament evharistije in
duhovniškega posvečenja
ter učence pozval, naj se ljubijo med seboj. V mašo je lahko vključen tudi
obred umivanja nog v spomin na čas zadnje večerje, ko je Jezus umival
noge apostolom s čimer je simbolično prikazal, da je služabnik ljudem.
Z otrokom preberite svetopisemska odlomka Jn 13,1-20, Jezus umije
učencem noge in Jn 13,34-35, Nova zapoved. Otroci 1. razreda naj
odlomka narišejo, otroci 2. razreda pa naj ob fotografiji na strani 23 v
delovnem zvezku odlomka obnovijo ter rešijo naloge na strani 49.
TRETJI RAZRED - št. 20: Spremenjenje
Pri verouku na daljavo nadaljujemo spoznavati potek in vsebine svete
maše. Danes se ustavimo ob Božji besedi na strani 82 v učbeniku. Tega
dogodka, ki ga v tem odlomku opisuje sv. Pavel, se spominjamo pri vsaki
sveti maši. Preden duhovnik spregovori posvetilne besede, stegne roke
nad kruhom in vinom ter kliče Svetega Duha, da posveti darove na oltarju
in jih spremeni v Jezusovo telo in kri. Spremenjenje
je srce svete maše. Sveta maša, evharistija je
spomin in obnovitev Jezusove daritve na križu.
Spremenjenje je čudež, ko se kruh in vino
spremenita v Jezusovo telo in kri.
Posvetilne besede, ki jih duhovnik izgovarja v
Jezusovem imenu so: vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas. Vzemite in pijte iz
njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse
preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Tega, kar se zgodi, ne moremo popolnoma razumeti. To je skrivnost.
Skrivnost je namreč tisto, kar je skrito, česar ne razumemo, verjamemo pa,
da je res. Verjamemo, da Amerika obstaja, čeprav še tam nismo bili.
Verjamemo, da je zrak, čeprav ga ne moremo prejeti.
Preberite si zgodbo: Pobožna mula, ki so jo starši dobili v priponki. S.
Hermini pa pošljite rešeno križanko, ki je prav tako v priponki. Seveda pa
bomo to veroučno uro najbolje razumeli, če bomo šli k sveti maši in sledili
dogajanju na oltarju.
ČETRTI RAZRED – št. 19: Spoštujmo starše
V molitvi O Jezus blagoslovi me,
molimo, vse d obro staršem vračaj, v
nebesih jim poplačaj. Zakaj molimo za
starše? Zato ker za nas veliko
naredijo in ker jih spoštujemo in
imamo radi. Razmislite, kaj vse starši
naredijo za vas. Kakšen je odnos
staršev do vas in obratno, kakšen je
odnos vas do staršev? Sveto pismo
nas uči, kakšen naj bo ta odnos.
Preberite si v Svetem pismu Tob 5 – 11. Oče Tobija je svojega sina prosil,
naj spoštuje mater, ker je zanj veliko prestala, vse dni naj misli na Boga, ko
bo imel veliko, naj deli obilno in ko bo imel malo, naj razdeli tudi malo. Tobija
ga je v vsem upošteval, Bog pa mu je namenil dobro ženo Saro. Ker je bil
Tobija dober do svojih staršev, ga je Bog varoval, mu pomagal in ga osrečil.
Četrta božja zapoved nas uči, naj spoštujemo starše, da bomo dolgo živeli
in nam bo dobro na zemlji. Spoštovati pomeni, da znaš ceniti, koliko se
trudijo za tebe, te vzgajajo, ti dajejo varnost in vse potrebno za življenje.
Starši pa morate prav tako spoštovati svoje otroke: brez zapostavljanja,
razvajanja, vzemite pa si zanje tudi čas. To je največ, kar jim lahko podarite.
Zvečer radi molite O Jezus blagoslovi me in bodite še posebej pozorni, ko
molite za svoje starše.
PETI RAZRED – št. 19: Jezus je naš
Odrešenik
Zgodba, ki je zapisana v učbeniku,
pričuje o vztrajnosti misijonarja. V
puščavi, kjer je splošno pomanjkanje
vode, je s svojo vztrajnostjo prišel do
vode in sčasoma napojil vso zemljo,
da je počasi ozelenela. Voda je vir
življenja. Jezus je vedel, kaj pomeni

biti žejen, saj je tam, kjer je živel, primanjkovalo vode. V Svetem pismu si
preberite Jn 4,1–15, 25–26. Jezus je ob srečanju s Samarijanko, razložil,
da je studenec podoba božjega življenja v človekovi duši. Studenec je le
podoba, resnični izvir žive vode je Jezus. On je naš Odrešenik. Ta voda, ki
jo on deli, je božje življenje. Smo v postnem času in pripravljamo se na
največji krščanski praznik. Kristjani verujemo, da nas je Jezus s trpljenjem,
smrtjo in vstajenjem odrešil. Verujemo, da je on naš Odrešenik. Cerkev z
znamenji ponazarja dogodke zadnjih dni Jezusovega
življenja in
odrešenja. Tako znova doživljamo Jezusovo velikonočno skrivnost. Sveto
velikonočno tridnevje začnemo praznovati z večerno sveto mašo velikega
četrtka. Veliki petek je spomin, kako je Jezus umrl in ta dan ni sv. maše.
Na veliko soboto obiščemo Jezusa v Božjem grobu. Zvečer sledi
velikonočna vigilija – Jezus je premagal temo greha in smrti.
ŠESTI RAZRED - št. 19: Jezus nas zbira okoli svojega oltarja
Za začetek razmislite, kako se
doma pripravljate na odhod k
sv. maši. Verjamem, da vedno
ni vse pozitivno. Ni pomembno
samo,
kako
se
zunanje
pripravimo, ampak tudi, kaj
notranje doživljamo. Se morda
prepoznate v zgodbi, ki je v
učbeniku? Tudi prvi kristjani se
pri sv. maši niso vedno lepo
vedli . Med njimi so bile razprtije
in si niso bili vedno enotni, s
svojim vedenjem pa so razvrednotili sveto mašo. Apostol Pavel, ki je vodil
občestvo v Korintu, jim je zato napisal pismo. V Svetem pismu preberite 1
Kor 11,17 – 22; 23 – 26; 27 – 28. Uči nas, da je pri sveti maši navzoč Jezus
Kristus in pri vsaki sveti maši je navzoč pod podobo kruha in vina. Kristus
po duhovnikovih besedah kruh in vino spremeni v svoje telo in kri. On sam
se nam daje v hrano. Zato, da ga vredno prejemamo, ko k obhajilu
spoštljivo pristopimo, se vzorno vedemo in se v srcu z Jezusom prijateljsko
pogovarjamo. V učbeniku si preglej zgradbo svete maše in razmisli, pri
katerem delu lahko tudi sam dejavno sodeluješ, da nas bo sv. maša
povezala med seboj in Jezusom.
SEDMI RAZRED - št. 19: Nismo še videli česa takega
Zakaj športniki nabirajo kondicijo in vadijo? Zato, da so v odločilnem
trenutku pripravljeni na pomembno dejanje. Kje pa mi nabiramo moči, da
smo pripravljeni na življenje? Jezus nam je lep zgled. Na velika dejanja se

je pripravljal z molitvijo. Z molitvijo si nabira moči tudi duhovnik Guy Gilbert,
ki je znan po knjigi Alba i n kavbojski škornji in Duhovnik pri barabah z
ulice. Je francoski duhovnik, ki
je pristal na ulici med mladimi,
z namenom, da bi jih rešil iz
poti odvisnosti, zapuščenosti in
propadanja. Zanje je kupil
kmetijo, kjer jih je naselil, da se
ob živalih naučijo odgovornosti, nežnosti, potrpežljivosti
in ljubezni. Molitev, ki je
znamenje
sprejemanja,
ozdravlja, saj bolnim in
zapuščenim,
daje
znamenje
poguma in volje do življenja.
Vsaka
beseda
tolažbe
in
spodbude ozdravlja. Tudi mi se z
molitvijo
pripravljamo
na
pomembna čudežna dejanja.
Čudež je vse, čemur se lahko
čudimo in kar občudujemo. V
molitvi
odkrivamo
življenjsko
modrost in spoznavamo, da dela
ljubezni presenečajo, razveseljujejo in so čudežna.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
V veroučnem srečanju preteklega tedna smo znova obnovili znanje o pomenu birmanskega botra/botre v našem življenju.
Ogledali smo si video o
tem kaj nam priporoča
Cerkev glede te pomembne odločitve. Prav
tako smo govorili o spovedi in o neposredni pripravi na prejem zakramenta spovedi. Birmanci
imajo za nalogo da napišejo katehistu zakaj so izbrali svojega botra, ki jih bo spremljal pri birmi in pri odraščanju v krščanskem življenju.

