VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Nedelja mož in fantov
04. 04. 2021
Ponedeljek 05. 04. 2021
Vincencij Ferrer, duhovnik
Torek 06. 04. 2021
Irenej iz Srema, škof
Sreda 07. 04. 2021
Janez Krstnik de la Salle, duh.
Četrtek 08. 04. 2021
Dionizij, škof
Petek 09. 04. 2021
Valtruda, redovnica
Sobota 10. 04. 2021
Domnij(Domen), škof
2. velikonočna BELA nedelja

Dekliška nedelja

1. za žive in + farane
2. za + Julijano Podergajs (2309)
3. za + Marijo (obl.) in Franca Flisa ter Miro
Pučnik (Erjavčevi)
za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve
za + Barbaro Kočnik (2316)
za + Rozo in Franca Stupana (2355)
za + Franca Polegeka (2335)
V čast Božji Materi Mariji za Božje varstvo
za + Stanka Mlakarja (obl.)
za žive in + farane
za + starše Kokol (obl.)

11. 04. 2021
1. Dragi farani! Bog nas preizkuša, a verjamem, da ne čez mero. Kljub pandemiji skušajmo poglobiti našo vero s sodelovanjem pri bogoslužju, ki ga
lahko poslušamo tudi preko ekranov, predvsem pa preko družinske molitve
in pesmi aleluje, ki je vzklik ali krik veselja po vstalem Gospodu. Ostanite
zdravi in veseli kristjani. Obhajanje velikonočnih praznikov zgolj v družinskem krogu naj vas ne utrudi za Cerkev, ampak naj vam prižge novega
duha in žara za našo medsebojno povezanost in povezanost z Bogom.
2. Iskrena hvala za vezanje v vinogradu: Marti Pristovnik, Marti Mlakar, Minki
Pem, Minki Novak in Milici Lubej; Martinu Juhartu za mulčanje v vinogradu,
Damijanu Tomažiču za pospravljanje drv in druga dela.
3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Bogoslužja na velikonočno nedeljo, 4. aprila 2021
Ob 10.00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
Ob 10.00 – Sv. maša iz koprske stolnice (https://skofija-koper.si/prenos/)
Ob 10.00 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
Ob 11.10 – Prenosi nedeljskih bogoslužij v času pandemije, ponovitev (TV
SLO 1)
Ob 11.15 – Ozare, ponovitev (TV SLO 1)
Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1)
Ob 11.55 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1)
Ob 12.00 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV EXODUS)
Ob 18.00 – Sv. maša iz soboške stolnice (TV EXODUS)

Papež Frančišek: Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč!
Danes po vsem svetu odmeva oznanilo Cerkve: »Jezus Kristus je vstal!« –
»Resnično je vstal!« Kot novi plamen se je ta
blaga vest prižgala v noči: v noči sveta, ki je že
sicer bil v primežu epohalnih izzivov, zdaj pa
še stiskan od pandemije, ki spravlja našo
veliko človeško družino v veliko preizkušnjo. V
tej noči je odmeval glas Cerkve: »Vstal je
Kristus, upanje moje!« (velikonočna pesem
slednica).
To je drugačen »virus«, ki se ga predaja od srca srcu, saj vsako človeško
srce pričakuje to blagovest. To je virus upanja: »Vstal je Kristus, upanje
moje!« Ne gre za magični obrazec, ki bi odgnal vse probleme. Ne,
Kristusovo vstajenje ni to. Nasprotno, je zmaga ljubezni nad korenino zla,
zmaga, ki ne preskoči trpljenja in smrti, ampak ju prečka in odpre pot v
globeli, tako da zlo spremeni v dobro: to je znamenje Božje moči.
Vstali je Križani. Na svojem poveličanem telesu nosi neizbrisne rane: rane,
ki so postale špranje upanja. Vanj uprimo svoj pogled, da bo ozdravil rane
prizadetega človeštva.
Velikonočni prazniki brez žive
navzočnosti pri obredih naj
bodo priložnost, da oblikujete
Cerkev v malem in okrepite
molitev,
opravite
domače
velikonočne
obrede
ter
spremljate bogoslužja preko
televizije, radia oz. spleta.
Epidemija
nas bo lahko
spremljala še nekaj časa. Vem,
da si vsi želimo, zelo želimo, da bi je bilo čim prej konec. Zato je na mestu
vabilo, da upoštevamo vse ukrepe za preprečevanje epidemije. Vse, ki jim
to zdravje dopušča, vabim, da se cepijo, saj je varovanje lastnega zdravja
in zdravje bližnjih izrednega pomena.
Na koncu želim voščiti blagoslovljene velikonočne praznike z Jezusovimi
besedami: »To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu boste
imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Kakor zvečer
tistega dne, prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše
in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam bodi!« (Jn
20,19-20).
predsednik Slovenske škofovske konference
nadškof msgr. Stanislav Zore

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

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

VELIKONOČNA NEDELJA
JEZUSOVEGA VSTAJENJA

Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

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

Vinarje:

petek, 21. 05. 2021

04. 04. – 11. 04. 2021

petek 16. 04. 2021

Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

LETO DRUŽINE 2020-2021
»Trajajoča situacija pandemije v vseh nas ustvarja zaskrbljenost
in trpljenje, a nas zaradi tega ne sme paralizirati. Nasprotno, ravno v tem
posebnem času zbeganosti smo kristjani poklicani biti priče upanja.
»Krščansko oznanilo o družini je zares vesela novica.« Zato je primerno,
da »se celotno pastoralno leto posveti krščanski družini.«
Pandemija je pustila težke posledice na milijone osebam. A ravno družina
je ponovno pokazala svoj obraz »varovalke življenja.« Družina ostaja za
vedno 'varovalka' naših najbolj pristnih in izvornih odnosov, ki se rojevajo
iz ljubezni in nam pomagajo zoreti kot osebe.
»Družine potrebujejo pastoralno oskrbo in predanost.« V običajni
pastorali smo pri mnogih vprašanjih še vedno na začetni stopnji, pri čemer
moramo paziti na spremljanje parov in družin v stiski, na podporo osebe, ki
je ostala sama, na revne in razkrojene družine. Mnogim družinam je treba
pomagati, da v trpljenju življenja odkrijejo navzočnost Kristusa in njegove
usmiljene ljubezni. To leto je zato priložnost, da se doseže družine, da se
ne bi čutile same pred težavami, da bi se z njimi hodilo, se jih poslušalo in
jim pomagalo gojiti njihovo vsakdanjo ljubezen.«
»Tudi na področju družinske pastorale se Cerkev mora naučiti
deliti izkušnje, ki so se skozi leta pokazale rodovitne in so uspele ponesti
oznanilo evangelija v življenje zakoncev in družin.«
Drugi vidik pastoralne prenove se nanaša na spremembo
miselnosti, kar pomeni, da se na družine ne gleda kot na navaden »objekt«
pastorale, ampak kot »subjekt«. »Družine so polne potencialov in darov za
vso družbo in za Cerkev in zato jih je treba priznati in aktivno vključiti kot
protagonistke redne pastorale v župnijah in škofijah. Pomemben vidik tega
protagonizma družin je njihov živeti zgled. Neredko se odlikujejo po dejstvu,
da predstavljajo živeto vero, so 'živeta kateheza'.«
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJE BL. DEVICE
MARIJE VNEBOVZETE.

Dragi bratje in sestre!
Dopolnjena je drama križa. Kristus je vstal! Pred nami je prihodnost s
predznakom večnosti. Povabljeni smo k bolj kakovostnemu življenju,
življenju iz Kristusove skrivnosti. Sv. Pavel nas v drugem berilu (Kol 3,1-4)
vabi: »Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji«. S tem
želi, da bi se v duhu dvigovali v višino, k Bogu. Gre za govorjenje v
prispodobi, saj vemo, da za Boga ni nobenega »zgoraj« in »spodaj«.
»Spodaj« je le prispodoba za neznatno, manj vredno. »Zgoraj« pa je
prispodoba za plemenito, sveto in božje. Zato vas duhovnik pri vsaki maši
na začetku evharistične molitve povabi: »Kvišku srca«!, kar pomeni, naj se
otresemo osredotočenosti na tuzemeljsko in naj vstopimo v svetišče ali
duha bogoslužja, ki mi govori, da je prvi liturg vsakega bogoslužja vstali
Kristus.
Kristusovo vstajenje je upanje za ves svet. Po njegovem vstajenju naj
bi tudi njegovi učenci uvideli potrebo po današnjem vstajenju.
Nemška pesnica Christa Peikert govori v pesmi »Aleluja« o naslednjih
potrebah po vstajenju danes: »Vstajenje iz puščav lakote, iz trnovih polj
nepravičnosti. Vstajenje iz vrtinca nemira, strahu, sovraštva in prepira.
Vstajenje iz praznine, iz obtoka krivde in brezplodnosti!«
Taras Kermauner pa je v neki meditaciji za Veliko noč takole razmišljal:
„če bi kristjani ravnali kot liberalci, bi se pridružili tistim, ki Boga ubijajo;
tistim, ki oznanjajo, da je Bog mrtev; tistim, ki Boga ne potrebujejo!” Zato je
pravi kristjan tisti, ki mu je svoboda kažipot, da spregleda in se poda v
objem božje volje in njegove odrešenjske ljubezni. Tako se nam
praznovanje Velike noči predstavlja kot življenjska izbira za smisel našega
upanja večnega življenja v Bogu.
Dragi farani!
Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike in veliko
družinske povezanosti ter molitve, da vas prazniki napolnijo s tistim
posebnim občutjem, v katerem vidimo praznično vse, kar je okoli nas:
ljudi, naravo, bogoslužje pred ekrani ali v cerkvi. Ob vsem tem pa naj
bodo praznični vaši medsebojni odnosi in odnos do Boga.
Vaš župnik Slavko Krajnc

KATEHEZE – za otroke in odrasle!
Pred nami so velikonočni prazniki. Prav je, da se čim bolj
poglobimo v to skrivnost, zato so k temu namenjene tudi
kateheze.
PRVI, DRUGI in TRETJI RAZRED
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Na ta dan praznujemo
Jezusovo vstajenje od mrtvih. Prve priče Jezusovega vstajenja so bile
žene, ki so do konca vztrajale pod križem. H grobu so šle, da bi Jezusa
mazilile, vendar je bil grob prazen. Jezus je vstal od mrtvih! Premagal je
smrt in za vse ljudi prinesel upanje na vstajenje po smrti. Odločilnega
pomena je sporočilo angelov. Luč velikonočnega jutra premaga noč. Velika
noč je tako velik praznik in njeno sporočilo tako zelo pomembno, da iz njega
živimo skozi vse leto. Prav tako nas skozi vse leto spremljajo simboli, ki nas
spominjajo na veliko noč. Z otroki preberite svetopisemski odlomek Mt 28,
1-10. Skupaj z otroki poiščite pomene velikonočnih simbolov: križ (spomin
na Jezusovo trpljenje), kamen (spomin na grob, kamor so odložili Jezusovo
telo in ki se je odvalil), večja sveča (simbol za luč, ki je premagala noč),
cvetoča vejica (simbol za novo življenje), velikonočna jedila, slika jagnjeta.
Otroci 1. razreda naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 63, 64 in
65, otroci 2. razreda pa naloge na strani 57. Otroci tretjega razreda pa naj
starše vprašajo o pomenu velikonočnih jedi, ki jih je duhovnik blagoslovil
za velikonočni zajtrk.
Blagoslovljene velikonočne praznike, čeprav bodo na
zunaj drugačni kot smo jih vajeni. Naj bo v vas skrivnost
Vstajenja še bolj živa. Jezus je sebe razumel kot Očetov dar
svetu. Izroča se kot razlomljeni kruh v roke lačnega
človeštva. Naj hrani vašo vero in opogumlja vaše srce, da
bomo v Njem tudi mi postajali razlomljeni kruh za druge.
Z vami povezani v molitvi vam želimo, da bi v srcu
začutili veselje vstajenja in ga bili pripravljeni deliti z
bližnjimi.
s. Hermina Nemšak FBS, Urška Flis
Daša Pučnik, Samo Pučnik
Za vse praznične dni (veliki četrtek, petek, sobota, velika noč, velikonočni
ponedeljek, bela nedelja) najdete posnetek evangelija na naslovu:

https://www.youtube.com/channel/UCNkd8sf_9640ImeDkimCg5A

4., 5., 6., 7., 8., 9. RAZRED

