ŽUPNIJA PRIHOVA
posebno obvestilo
o blagoslovu velikonočnih jedil

11-dnevni “lockdown”
03. 04. 2021

Vlada je sprejela ukrepe za zaustavitev javnega življenja v Sloveniji.
Ukrepi veljajo od 1. do 11. aprila 2021. Ponovno je obvezna uporaba
maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni
športni aktivnosti na zelenih površinah. Gibanje je omejeno na statistično
regijo. Dovoljeno je prehajanje med občinami znotraj regije, prehajanje med
regijami pa je dovoljeno le za izjeme. Na velikonočno nedeljo bo od 5. do
22. ure dovoljeno prehajanje med statističnimi regijami brez omejitev.
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, prireditve, shodi, slavja in poroke.
Po vzgledu drugih župnij bomo imeli tudi na Prihovi blagoslov velikonočnih jedil na parkirišču: ob 11.00 uri, 13.00 in 15.00 uri in sicer pod
naslednjimi pogoji:
- da se pripeljete na parkirišče in ostanete v avtomobilih
- da odprete okno, da bom lahko jedila pokropil,
- da nosite maske in da se ne zbirate in med seboj družite.

Duhovni pomen velikonočnih jedi:
KRUH:
Velikonočna jedila niso samo jed, ampak so tudi znamenje, ki nas
opozarja na razne življenjske resnice. Tako je kruh znamenje življenja,
saj človeka ohranja živega in mu daje moč za življenje. Spominja nas
tudi na Kristusove besede o zrnu, ki mora v zemlji umreti, da lahko
obrodi sad. To zrno je Kristus, ki je moral skozi
trpljenje in smrt, da je človeštvo popeljal na pot
odrešenja.
MESO:
Za blagoslov prihranimo navadno najboljši kos
mesa. Po ljudskem izročilu je podoba Kristusa, ki je za nas trpel in
umrl. Spominja pa nas tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci
uživali v spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti.
PIRHI:
Pirhi, posebej še rdeči, nas spominjajo kapljic
krvi, ki jih je Kristus za nas prelil. Prav tako so
podoba groba. V jajcu se namreč skriva
življenje, ki ob določenih pogojih zdrobi lupino in prikljuje na dan.
Lupina je podoba skal, ki so zapirale Kristusov grob, a jih je vstali
Kristus zdrobil.
HREN: je po svoji obliki podoben žebljem. V nas naj bi zbudil sočutje
do Križanega. Njegova grenkoba nas spominja na Kristusovo žejo na
križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in Božji bližini.
Škofje so zapisali, da naj bo ves dan cerkev
odprta za osebno molitev vernikov.
Vabljeni!

