5. postna TIHA nedelja
Družinska nedelja
21. 03. 2021
Ponedeljek 22. 03. 2021
Lea, spokornica
Torek 23. 03. 2021
Jožef Oriol, duhovnik
Sreda 24. 03. 2021
Katarina Švedska, redovnica
Četrtek 25. 03. 2021
GOSPODOVO OZNANJENJE
MARIJI
Petek 26. 03. 2021
Evgenija, mučenka
Sobota 27. 03. 2021
Peregrin, redovnik

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Avguština (obl.) in Stanislavo Juhart
Ob 18.00 za + Julijano (obl.) in Janeza Pučnika
Ob 18.00 za + Franca Skrbinška (obl.) in sorodnike
Ob 18.00 za + Antona Strnada (2413)
Ob 7.00 za +Ignaca Zabukovška (2229)
Ob 18.00 na čast Božji Materi za Božje varstvo

Ob 18.00 za + Marijo Hohler (N171)
Ob 7.00 za + Lizo in Bena Kvasa (obl.)

6. postna CVETNA nedelja Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 9.00 za +Leopolda Brumeca (st.; 2267)
Nedelja žena in mater
28. 03. 2021

Ob 10.30 +Franca Gumzeja (obl.) in Jožefo

1. Kakor na cvetno nedeljo, tako bodo tudi na velikonočno nedeljo TRI svete
maše in sicer ob 7.00, 9.00 in 10.30. Prosim vas, da izberete tudi deveto
uro, da se tako porazdelite. Hvala za razumevanje.
2. Zaradi epidemije bomo tudi letos procesijo na cvetno nedeljo opustili, bo pa
pred mašo, tako ob 9.00 uri kot ob 10.30 blagoslov »žegna«, presmecev oz. butar. Glede na do sedaj veljavne predpise se določeno število
vernikov zbere v cerkvi, ostali pa lahko v dvorani in pred cerkvijo (z masko
in upoštevanjem razdalje), kamor pride duhovnik z ministranti, ki nosijo v
rokah oljčne vejice ali butare, duhovnik nagovori vernike in blagoslovi cvetje
in zelenje. Opusti se petje in sledi slovesni vstop v cerkev, med katerim
zvonijo zvonovi. Med slovesnim vstopom duhovnik kropi cvetje in zelenje
vernikov v cerkvi.
3. Dobili smo oljčne vejice, ki si jih lahko danes vzamete domov in jih vstavite
v butare. Prostovoljni prispevki so namenjeni za don Boskov mladinski dom
v Celju.
4. Slovenska škofovska konferenca je določila, da letos, zaradi epidemije, pri
branju pasijona na cvetno nedeljo in na veliki petek, bere vse vloge nastopajočih oseb v pasijonu le en laik, ki stoji pri ambonu, duhovnik pa bere le
vlogo Jezusa in stoji pri oltarju. Lahko pa sta tudi dva bralca, če sta iz istega
gospodinjstva. Zato prosim mladince, da se dogovorite, kdo in pri kateri
maši in na veliki petek bo bral pasijon.

5. V preteklem tednu smo imeli spoved za birmance, v prihodnjem tednu pa
bo v sredo, ob 15.00 uri spoved za otroke 5. in 6. razreda, ob 16.00 uri
pa za otroke 4. in 7. razreda. Tisti, ki imate več otrok, jih lahko pripeljete
ob isti uri. Spoved bo potekala v dvorani, molitev pokore pa opravijo v cerkvi
pred oltarjem. Lahko pa ob otrocih pridete k spovedi tudi odrasli.
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
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.
Postni čas se bliža k cilju: prazniku vstajenja. V
vstajenju
bomo
smeli
doživeti
trajno
spremenjenje. O tem je razmišljal in bil
prepričan pisatelj Ivan Cankar, ki je zapisal:
„Morda še ni dan vstajenja, morda je šele
cvetna nedelja in je pred nami še Oljska gora
in križev pot in Golgota. Ali naj se zgodi, kar
se mora zgoditi. V naših srcih je zapisano, v
evangeliju, da vstajenje pride, ker mora priti.
Pa bodi še več bičanja in ponižanja, bodi pot
na Golgoto še tako strma in strašna – uprimo
oči v sonce: naše veliko jutro je blizu, v lica
nam diha rosna zarja njegova.“
Prihova:

petek, 26. 02. 2021

Sp. Grušovje:

Raskovec:

petek, 05. 03. 2021

Preloge:

četrtek 23. 04. 2021

Dobrova :

petek, 12. 03. 2021

Vrhole:

petek, 30. 04. 2021

Dobriška vas:

petek, 19. 03. 2021

Sevec:

petek, 07. 05. 2021

Pobrež:

petek, 26. 03. 2021

Prepuž:

petek, 14. 05. 2021

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek, 02. 04. 2021
petek, 09. 04. 2021

Vinarje:

petek, 21. 05. 2021

petek 16. 04. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

Papež Frančišek: Tišina pred skrivnostjo
»To je tišina pred skrivnostjo, ki ne pomeni
odpovedati se razumevanju, ampak razumeti s podporo in pomočjo skrivnosti ljubezni
Jezusa, ki se je daroval za vse nas kot žrtvovano Jagnje za zveličanje človeštva. Je
tišina pred veliko skrivnostjo ljubezni, ki ne
najde druge možnosti za odgovor razen
tiste, da se z zaupanjem izroči volji usmiljenega Očeta. In navsezadnje je tišina, za katero je prosil Jezus, ko nas je podučil: 'Kadar
pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in
môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In
tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri
molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če
bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite' (Mt 6,6-8).«
Papež Frančišek o družini: »Podpirajmo družino! Branimo jo pred
tistim, kar ogroža njeno lepoto. Približajmo se tej skrivnosti ljubezni s
čudenjem, obzirnostjo in nežnostjo. In prizadevajmo si varovati njene
dragocene in delikatne vezi: otroci, starši, stari starši … Te vezi
potrebujemo za življenje in to za dobro življenje, da bi človeštvo
postalo bolj bratsko.«
Papež Frančišek: Iraški
narod ima pravico živeti v
miru, pravico ima, da
ponovno najde dostojanstvo,
ki mu pripada. Njegove
verske in kulturne korenine
so tisočletne: Mezopotamija
je zibelka civilizacije; Bagdad
je v zgodovini bil mesto
primarne pomembnosti, ki je
stoletja hranilo najbogatejšo
knjižnico na svetu. In kaj jo je
uničilo? Vojna. Vedno je vojna tista pošast, ki se z menjavanjem dob
spreminja in nadaljuje s požiranjem človeštva. A odgovor na vojno ni druga
vojna, odgovor na orožja niso druga orožja. Le bratstvo je izziv. Bomo
sposobni ustvariti bratstvo med nami? Ustvariti kulturo bratov? Bratstvo,
bratstvo.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Frančišek: Cerkev v teh dneh vstopa v veliko premišljevanje Gospodovega
trpljenja. Trpeči Kristus je navzoč v osebi, ki je uboga, izključena, bolna,
lačna, ki z Njim nosi skrivnost križa. »Priznavati, da je Jezus za nas prelil
svojo kri, nam preprečuje, da bi ohranili tudi samo najmanjši dvom o brezmejni ljubezni, ki plemeniti vsakega človeka.« Vsako človeško bitje je zame
brat ali sestra. Vabim vas, da sredi svojega poslanstva, s svojim osebnim
odnosom z Gospodom in svojim življenjem po veri ohranjate nedotaknjeno
čudenje, strmenje in navdušenje, da bi živeli evangelij bratstva. Potrebujemo ga v najtežjih trenutkih osamljenosti, obupa, razočaranja.
**************

»V življenju so temni trenutki. Prevečkrat mislimo, da se ne morejo zgoditi
nam, ampak samo nekomu drugemu, v drugi državi, morda celo na
oddaljeni celini. A v tunelu pandemije smo se znašli vsi. Bolečina in sence
so razbile vrata naših domov, vdrle so v naše misli, napadle naše sanje in
načrte. In tako si danes nihče ne more privoščiti, da bi ostal miren. Svet ne
bo več tak, kot je bil prej. A ravno znotraj te nesreče je treba videti
znamenja, ki se lahko pokažejo kot temelji za obnovo. Niso dovolj posegi
za rešitev izrednega stanja. Pandemija je alarmantno znamenje, o katerem
je človek prisiljen razmišljati. Ta čas preizkušnje lahko
tako postane čas modrih in dolgoročnih izbir za dobro
človeštva. Celotnega človeštva.«
**************

»Ženskam je nujno treba pomagati pri delu z otroki in
ne smejo biti diskriminirane na ravni plač in zaposlitve
ali z izgubo zaposlitve, ker so ženske. Nasprotno.
Njihova navzočnost v središču procesov socialne,
politične, zaposlitvene in institucionalne prenove je vedno bolj dragocena.
Če jih bomo postavili v te pozitivne pogoje, bodo lahko dale odločilen
prispevek k rekonstrukciji ekonomije in prihodnjih družb, kajti ženska naredi
svet lepši in oblikuje bolj vključujoča okolja. Vsi se poskušamo dvigniti, torej
ne moremo zanemariti, da se je preporod človeštva začel z žensko. Če
nam je mar za prihodnost, je treba dati pravi prostor ženski.«

KATEHEZE – za otroke in odrasle!
Pred nami so velikonočni prazniki, zato bomo prihodnji teden,
namesto verouka, obhajali zakrament svete spovedi. Ker gre za
vzvišeno dejanje naše vere, se moramo nanj dobro pripraviti.
Vsi dobro poznate svetopisemsko zgodbo o izgubljenem sinu.
Gregor Čušin jo je podanašnjil in jo izrazil na bolj otroški način.
Preberite jo in si nato izprašajte vest:
Neki človek je imel dva sina. Imel je tudi ženo, a to zdaj ni važno ...
Čeprav ... Žena je umrla že pred leti, v prometni nesreči. S fantoma se je v
nedeljo popoldne vračala z izleta. Z izleta, za katerega si on, oče, ni utegnil
vzeti časa, saj je vodil malo gradbeno firmo in se je kot podizvajalec udinjal
mnogim večjim gradbenim firmam. Za naročnika se je včasih delalo noč in
dan, tudi v nedeljo, če je bilo treba. “Saj delam za vas,” je večkrat rekel, “da
boste oblečeni in siti!”
Tisto nedeljo je gradbišče zapustil predčasno. Sredi avtoceste je, v
soju policijskih in gasilskih luči, identificiral ženino truplo, preden so jo pokrili
s temno plahto, nato pa fanta, ki sta bila stara štiri in šest let, le rahlo
opraskana in v šoku, vzel v naročje in odpeljal domov.
Fanta sta rasla. Oče je skrbel za njiju po svojih najboljših močeh, nič
jima ni manjkalo. Nič. Razen mame, kdaj pa kdaj. Neprestano, pravzaprav.
Starejši je bil priden v šoli. Vpisal se je na arhitekturo. Mlajši pa je v
srednji šoli našel družbo sebi podobnih luzerjev in začel raziskovati
spolnost, alkohol in mehke droge. Ne vedno in ne nujno v tem vrstnem
redu. Doma je še komaj kaj spregovoril. Besede imajo svojo težo. Težje ko
so, manj se jih izreče. Oče je začel moliti, fant pa je klel in na dan, ko je
dopolnil osemnajst, je vlomil blagajno v očetovi firmi in z mesečno plačo
vseh zaposlenih pobegnil od doma.
Najprej nekaj dni pri prijateljih, potem pa naprej, proti morju: Koper,
nato nekaj mesecev Trst. Očetov denar je kopnel. Precej ga je preprosto
razdal med prijatelje, večino ga je šlo za drogo. Tu v Trstu je prvič poizkusil
heroin. Poskus je bil uspešen – navadil se je. Ko je denarja zmanjkalo, spet
naprej – v Milano. Prijatelj naj bi poznal neko bratrančevo bivšo, ki naj bi jih
brez dvoma sprejela ... In tako so spali na prostem, na železniških postajah,
v parkih, vežah, za smetnjaki ... Nato Genova, Piacenza, Padova, Livorno
... mehke droge je že kdaj zamenjal za trde, telo je zahtevalo odmerek, in
ker denarja ni bilo je tudi kradel, če je bilo treba. In treba je bilo. Namišljena
svoboda se je spremenila v resnično suženjstvo. Prijatelji so odšli ali pa so
bili zaprti ... in kar na lepem je ostal sam. Telo pa je hotelo svoj odmerek.
Zato se je tudi prostituiral, če je bilo treba. In treba je bilo.
Včasih je pomislil na dom, na mamo, na brata, na očeta ... Mislil je: En

odmerek stane toliko kot 15 opek, kvadratni meter tlakovcev, žakelj
cementa ... Mislil je na delavce, ki jim je ukradel plačo in jim je en odmerek
pomenil par kil kruha, riža, nove čevlje ...
telo pa je zahtevalo nov žakelj cementa.
Tako je obležal, v neki ulici, ob
smetnjakih, s prevelikim odmerkom v krvi
... in našli so ga smetarji: dva Sirijca in
Turek. Poklicali so policijo in rešilni avto ...
Ko se je zbudil v bolnišnici, ki se je,
morda res zgolj po naključju, imenovala
Bolnišnica Božjega usmiljenja, so ga
vprašali: Chi delle persone a voi vicine possiamo avvisare o chiamare?
Koga lahko obvestimo? Od vaših bližnjih? Koga naj pokličemo?
In rekel je: Očeta. Come? Chi? Chiamate il padre.
Bilo je v petek, pozno ponoči, ko je zazvonil telefon. Oče je sedel v avto
in vozil kot nor do Livorna. Dobrih pet ur. Divjih pet ur. Norih pet ur. Po
prstih, previdno je stopal k postelji, kot bi se bal, da bo spet pobegnil. V
shujšanem telesu, v upadlem obrazu je le s težavo prepoznal svojega sina.
Minilo je deset let, minila je mladost, minil je strah ... Prijel ga je za roko.
Sin je odprl oči in ko ga je zagledal, jih je hitro spet zaprl.
»Oprosti, oče. Odpusti!«
»Sin moj! Samo da si živ. Samo, da si živ!«
V soboto dopoldne je spet zazvonil telefon. Bil
je starejši sin:
»Dobro, pa kje si ti?«
»V Livornu!« »Kje? A si nor?« »Sem! Od sreče!
Tvoj brat je živ! Našel sem ga! Tu zraven mene je,
ga boš pozdravil? Ti ga dam na telefon?«
»Pa ti veš kateri dan je danes? Se zavedaš, da
je danes moj poročni dan! Tule stojimo, pred cerkvijo, vsi te čakamo, ti si
pa v ... ! Ko te je on pred desetimi leti oropal in si skoraj šel v stečaj, sem
te jaz reševal s svojo štipendijo. Vsa ta leta sem bil ob tebi in ti pomagal,
medtem ko se je on potikal bogvekje. Danes, ko te jaz potrebujem, ko želim,
prvič v življenju, da nekaj želim od tebe, da si z mano, se pa on pojavi in ti
že tečeš. Če te ni klical deset let, bi lahko počakal še en dan.!
»Sin moj. Veš, da te imam rad. Vse moje, je tudi tvoje. Ampak tvoj brat
... je živ. Oprosti mi. Poljubi nevesto v mojem imenu. Sin moj ... Ko boš imel
otroke me boš morda razumel!«
Otroci si lahko pogledajo risanko na povezavi in rešijo naloge v
delovnem zvezku na strani 51.
https://www.youtube.com/watch?v=dYPclKb2bw&ab_channel=LittleSeedsChildren%27sMinistry

PRVI RAZRED – št. 19: Cvetna nedelja
Prihodnjo nedeljo je cvetna
nedelja. To je zadnja nedelja
pred veliko nočjo in je uvod v
veliki teden, v katerem se
spominjamo
zadnjih
dni
Jezusovega
zemeljskega
življenja. Pri maši se zato
beremo pasijon ter imamo
blagoslov butar in oljčnih vej.
Otroke povprašajte, kako
ljudje pozdravljajo slavne
osebe na rdečih preprogah? Nato skupaj z njimi preberite svetopisemski
odlomek o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem Mt 21,1-9. Ljudje so
imeli Jezusa radi, saj so videli čudeže, ki jih je delal. Želeli so, da postane
njihov kralj. To pa je verske voditelje razjezilo, zato so sklenili, da ga ubijejo.
Na cvetno nedeljo tudi mi nesemo zelenje v cerkev, da Jezusa pozdravimo
kot kralja. On je resničen kralj naših src. Blagoslovljeno zelenje nato
prinesemo domov in tako je blagoslovljen tudi naš dom. Skupaj z otroki
izdelajte butare in se udeležite procesije na cvetno nedeljo. Otroci naj rešijo
naloge v delovnem zvezku na straneh 57, 58 in 59.
DRUGI RAZRED – št. 25: Jezus
umre za nas
Drugi dan velikonočnega tridnevja je
veliki petek (2. april). Na ta dan se
spominjamo Jezusovega trpljenja in
smrti na križu. Jezus nas je imel tako
rad, da je za nas dal življenje. V
postnem času o njegovem trpljenju in
smrti več premišljujemo še zlasti pri
križevem potu. To je molitev, ki ima 14
postaj, v njej pa premišljujemo o
Jezusovem doživljanju na poti v smrt.
Beseda pot zato, ker je to pot, ki jo je
Jezus prehodil od sodne palače, kjer
so ga obsodili, do Kalvarije, kjer je
umrl. Dogodki so narisani na slikah
križevega pota. Z otrokom zmolite
križev pot. Najdete ga na povezavi
http://natalijapodjavorsek.splet.arnes.si/files/2020/03/KRI%C5%BDEV-POT-ZAOTROKE.pdf ali

https://www.youtube.com/watch?v=fiKAHCXe3TI&ab_channel=Ana%C5%A0u%
C5%A1tar

Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 52 in 53.
TRETJI RAZRED - št. 24: Veliki četrtek
Približujemo se praznovanju velike noči. Preberite si odlomek iz Svetega
pisma na strani 102 v učbeniku in se ustavite ob Jezusovih besedah, ki jih
duhovnik izgovarja pri vsaki
sveti maši:
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel Jezus kruh, se zahvalil,
ga razlomil, dal svojim učencem
in rekel: VZEMITE IN JEJETE
OD TEGA VSI, TO JE MOJE
TELO, KI SE DAJE ZA VAS.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil, ga dal svojim
učencem in rekel: 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!
Na veliki četrtek je Jezus obhajal prvo sveto mašo. Učence je posvetil v
duhovnike. O tem se bomo še pogovarjali pri verouku po veliki noči v živo.
Prav vsi bodoči prvoobhajanci ste s starši povabljeni, da se udeležite maše
na veliki četrtek.
V učbeniku na strani 104 in 105 iz pomešanih črk pravilno sestavi besede
in jih napiši ter ta teden ti dve strani pošljite s. Hermini.
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI
V preteklem tednu so vsi birmanci, razen tistih dveh, ki
imata odrejeno karanteno, obhajali zakrament svete spovedi in s tem pokazali svojo pripravljenost k rasi v veri. Ker
pa je pred nami največji krščanski praznik bomo v tem
tednu poglobljeno spoznavali obredje velikega tedna in
pomen le tega. Preko obredov bomo spremljali Kristusovo
podarjanje in trpljenje in tako bolj doživeto in poglobljeno
praznovali Veliko noč.

Izjava Slovenske škofovske konference: Glede na omejeno
količino cepiv, ki je v Sloveniji na voljo, verniki trenutno nimajo
možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Zato je SŠK
mnenja, da se lahko verniki cepijo z vsemi dostopnimi cepivi: PfizerBioNTech, Moderna in AstraZeneca.

