3. velikonočna nedelja

Družinska nedelja

Sveti Justin: Sveta maša in obhajilo se imenuje pri nas
»evharistija«. Nihče je ne sme prejeti razen tistega, ki
veruje, da je resnično, kar učimo, in je krščen ter tako
živi, kakor je Kristus učil. Kajti tega ne sprejemamo kot
navaden kruh in navadno pijačo, ampak kot resnično je:
telo in kri učlovečenega Božjega Sina.

Ob 7.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Janeza Ozimiča
Krst Jurija Sojar Voglarja
Ob 19.00 za + Antona (obl.) in Marijo Uršič
ter sorodnike
Ob 15.00 pogreb in maša za + Matica Šmida
Ob 19.00 za + Marijo Kellner (obl.)

18. 04. 2021
Ponedeljek 19. 04. 2021
Leon IX., papež
Torek 20. 04. 2021
Teotim (Teo), škof
Sreda 21. 04. 2021
Ob 19.00 za + Marijo in Ludvika Zorka
Apolonij, mučenec
Četrtek 22. 04. 2021
Ob 19.00 za + Franca Brumeca (Tinekov)
Leonid, mučenec
Petek 23. 04. 2021
Ob 19.00 za + Alfonza Zajka
Jurij, mučenec
Sobota 24. 04. 2021
Ob 7.00 za + Slavka Lipuša (obl.) in starše
Marija Kleopova, sv. žena
4. velikonočna nedelja
Ob 7.00 za žive in + farane
nedelja Dobrega Pastirja
Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik
25. 04. 2021
1. Z današnjim dnem vstopamo v teden molitve za nove duhovne poklice
pod geslom: Pripadaj, išči in se odloči. Lepo prosim, da v družinah vsak
dan pri kosilu ali večerni molitvi molite za nove duhovne poklice. Verjamem,
da si želite imeti svojega duhovnika v župniji. Združimo molitve in to prav
vsi, da nam Bog pošlje novih delavcev za Prihovo in celotno Cerkev na
Slovenskem. Mnoge župnije so brez duhovnika, ker po družinah ni več molitve in če je, je ta le »mimogrede«. Naj nam bo skrb za molitev vsakdanja.
Slomšek pravi: »Rajši pustite živino brez krme, kakor otroke brez molitve!«
Vsemogočni, večni in milostni Bog, pokaži nam svojo neizmerno milosrčnost
in usmili se našega naroda, ki v svojih težavah k tebi kliče.
Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo, da pošlji delavcev na svojo žetev: z
zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji brezmejni dobroti mnogo svetih
služabnikov, pravih duhovnikov po svojem svetem Srcu, ki bodo pastirji
naših duš. Vzemi iz našega naroda v svojo sveto službo tiste, za katere veš,
da bodo kot pravi apostoli neutrudno delali in se radostno žrtvovali za tvojo
slavo, za sveto katoliško Cerkev in za naše zveličanje. Amen.

2. Gospodar življenja je poklical k sebi Cecilijo Lubej iz Zg. Grušovja in Matica
Šmida iz Ljubljane. Gospod, daj jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti.
3. Iskrena hvala za darove za obnovo zvonika cerkve sv. Jošta in zalogovnika
za sekance, ki ste jih darovali v mesecu marcu in aprilu: družinam Tonkovič,
Lažeta, Korošec, Jug, Ribič, Alojzu Pučniku, družini Romana Lubeja, Alfonza Zajka in neimenovanim. Iskren boglonaj! Hvala Alojzu Lubeju in
Slavku Juhartu za delo v vinogradu, hvala za čiščenje in krašenje cerkve,
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.

Sveti Janez Zlatousti: Vsako hišo naredite za cerkev. Ali
niste vi odgovorni za zveličanje vaših otrok in vaših
služabnikov in ali ne boste nekoč morali zanje dajati
obračun? Kakor bomo mi pastirji dajali odgovor za vaše
duše, tako bodo tudi družinski očetje pred Bogom
odgovarjali za vsako osebo svoje hiše, za ženo, otroke,
strežnike.«
Sveti Avguštin: To, kar vidite na božjem oltarju, ste videli
tudi sinoči. Toda niste še slišali, kaj je to, kaj to pomeni,
znamenje kako velike stvarnosti je. To, kar vidite, sta
kruh in kelih. To vam zagotavljajo tudi vaše oči, toda po
veri, ki se mora v vas še oblikovati, je kruh Kristusovo
telo, kelih pa je Kristusova kri.
»Vi ste živa svetnica,« je dejal nekdo Materi Tereziji iz
Kalkute, ustanoviteljici Misijonarjev in Misijonark
ljubezni za služenje najbolj ubogim med ubogimi. »Če
sem res to, kar pravite vi,« je odgovorila, »sem samo to,
kar bi po volji našega Gospoda morali biti vsi.«
Sveti Ciril Jeruzalemski o prejemu svetega Obhajila:
»Ko pristopaš, ne pojdi z razklenjenimi rokami in razkrečenimi prsti, marveč levico naredi za sedež desnici, ki sprejme kralja, in v peščico sprejmi Kristusovo telo, rekoč: »Amen.« Pazljivo posveti svoje oči
in se dotakni svetega telesa, potem ga zaužij in pazi,
da drobtinice ne izgubiš.«
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: Sveta Terezija Avilska je bila prva žena, ki je postala
cerkvena učiteljica. Ta naziv ji je bil podeljen zaradi »dragocenega nauka,
ki nam ga je Bog podal preko njenih spisov in
pričevanja njenega življenja.«
Po petih stoletjih – svetnica se je rodila leta
1515 in umrla leta 1582 – »plamen, ki ga je
Jezus zanetil v Tereziji, še naprej sveti v tem
svetu, ki vedno potrebuje pogumne
pričevalce, sposobne podreti kakršenkoli zid,
bodisi fizični, bivanjski ali kulturni.« Poleg tega
je bila občutljiva »za lepoto in duhovno
materinstvo do vseh tistih, ki so se približali
njenemu delu«, njeno življenje pa prav tako
pričuje o »izredni vlogi, ki so jo imele žene
skozi zgodovino Cerkve ter v družbi.«
Zahvaljujoč svojim spisom svetnica iz Avile govori tudi danes, njeno
sporočilo in njen zgled sta za vse: »Za tiste, ki čutijo klic v redovništvo,« pa
tudi »za vse tiste, ki želijo napredovati po poti očiščenja od vsakršne
posvetnosti, ki vodi v združenost z Bogom, v visoka bivališča notranjega
gradu. Če jo imamo za prijateljico, spremljevalko in voditeljico na naši
zemeljski poti, to prinaša varnost in spokojnost.«
Papež Frančišek: Pred Gospodovim odpuščanjem obstajajo tudi zaprta
vrata in sicer sprijaznjenost. Izkusili so jo
učenci, ki so na Veliko noč z grenkobo
ugotavljali, da je spet vse tako, kot prej: še
vedno so bili tam, v Jeruzalemu, obupani;
»poglavje Jezus« se je zdelo zaključeno in po
tolikem času z njim se nič ni spremenilo. Tudi
mi si lahko mislimo: »Toliko časa sem že
kristjan in kljub vsemu se nič ne spremeni,
vedno delam iste grehe.« Tedaj, kadar smo obupani, se odpovemo
usmiljenju. Vendar pa nas Gospod sprašuje: »Ne veruješ, da je moje
usmiljenje večje od tvoje bede? Vedno znova grešiš? Zato pa vedno znova
prosi usmiljenja in videli bomo, kdo bo zmagal.« In potem – tisti, ki pozna
zakrament odpuščanja, to ve – ni res, da vse ostane kakor prej. Vsakič, ko
nam je odpuščeno, smo opogumljeni, vzpodbujeni, saj se čutimo
vsakič bolj ljubljeni. In takrat ko, kot tisti, ki smo ljubljeni, ponovno
pademo, občutimo večjo bolečino kakor prej. To je blagodejna bolečina, ki
nas počasi oddaljuje od greha. Odkrijmo torej, da je življenjska moč prejeti
Božje odpuščanje, iti naprej, od odpuščanja do odpuščanja.
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Cerkev, učiteljica molitve
Cerkev je velika šola molitve. Mnogi med nami so se naučili zlogovati prve
molitve na kolenih staršev in starih staršev. Morda imamo spomin na mamo
ali očeta, kako nas učita recitirati molitve pred spanjem.
Po določenih življenjskih obdobjih se zavemo, da brez vere ne bi mogli
ničesar in da je molitev bila naša moč. Ne samo osebna molitev, ampak
tudi molitev bratov in sester ter skupnosti, ki nas spremljajo in podpirajo,
ljudi, ki nas poznajo in ki jih prosimo, naj molijo za nas.
Tudi zato v Cerkvi neprestano uspevajo skupnosti in skupine, posvečene
molitvi. Kakšen kristjan se celo čuti poklicanega, da molitev postane
osnovno delovanje v njegovih dneh. V Cerkvi so samostani kjer živijo
osebe, posvečene Bogu, in ki pogosto postanejo središča duhovnega
izžarevanja. So središča molitvenih skupnosti, ki izžarevajo duhovnost. So
majhne oaze, kjer je skupna intenzivna molitev in se dan za dnem gradi
bratsko skupnost. To so vitalne celice, ne samo za cerkveno tkivo, ampak
za samo družbo. Moliti in delati v skupnosti poganja svet naprej.
Vse v Cerkvi se rodi iz molitve in vse raste iz
milosti molitve. Ko se sovražnik, Hudobec, hoče
boriti s Cerkvijo, to najprej naredi tako, da
poskuša izsušiti njene izvire in preprečiti molitev.
Če izgine molitev, se nekaj časa zdi, da vse
lahko gre naprej kot vedno, a kmalu zatem se
Cerkev zave, da je postala kakor prazen ovoj, da
je izgubila pomembno os, da nima več vrelca topline in ljubezni.
Z molitvijo ohranjamo plamen svoje vere, kakor se to počne z oljem v
svetilkah. In tako hodimo v veri in upanju. Svetniki, ki pogosto v očeh sveta
bolj malo veljajo, so v resnici tisti, ki ga podpirajo – ne z orožjem denarja,
oblasti in medijev, ampak z orožjem molitve. Vprašanje, ki si ga kristjani
moramo zastaviti, je: Ali molimo? Kako molimo? Kot papagaji ali molim s
srcem? Molim prepričan, da sem v Cerkvi in molim s Cerkvijo ali pa molim
nekoliko po svojih idejah in hočem, da moje ideje postanejo molitev? To je
poganska molitev, ne krščanska. Ponavljam: sklenemo lahko, da bo
svetilka vere vedno prižgana na zemlji, dokler bo olje molitve.

PRVI RAZRED – št. 23: Nedelja – Gospodov dan
Razumevanje tretje Božje zapovedi
pogosto skrčimo na obisk svete maše.
Vendar je to le del praznovanja. Potem
sledi še skupno praznovanje ob družinski
mizi ter skrb za medsebojne odnose.
Otrok naj opiše, kaj je delal preteklo
nedeljo. Zakaj je ravno nedelja dan, ki ga
praznujemo vsak teden? Otrokom
predstavite zgradbo svete maše. Uvodni
del, besedno bogoslužje, evharistično
bogoslužje in sklepni del. Maša
(evharistija) je osnovni obred naše vere. Praznovati so jo začeli že kmalu
po Jezusovem vstajenju in vnebohodu. Pri njej se izpolnjuje Jezusovo
naročilo: »To delajte v moj spomin!«. Pri sveti maši je Jezus na poseben
način zares z nami - tako pri evangeliju kot tudi pod podobo kruha in vina.
Če hodimo k sveti maši, se ob Jezusu učimo, hkrati pa pri njej dobivamo
moč za svoje krščansko življenje. Z otrokom se v nedeljo udeležite svete
maše. Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 70 in 71.

TRETJI RAZRED – št. 26: Sveto Rešnje telo in Rešnja kri
Najdragocenejši Božji dar v našem življenju je Jezus, ki je med nami pod
podobo kruha. Po vstajenju je Jezus štirideset dni prebival med učenci.
Nato je odšel v nebesa, k Očetu. Učencem je večkrat zagotovil, da bo na
poseben način za vedno ostal z njimi. Svojo obljubo, da bo vedno z nami,
je Jezus uresničil pri zadnji večerji. Od takrat
prebiva med nami v sveti hostiji – pod podobo
kruha, ki ji rečemo sveto Rešnje telo.
Preberite svetopisemski odlomek JAZ SEM
ŽIVI KRUH… na strani 115 v Učbeniku.
Jezusa v sveti hostiji skupaj počastimo na
praznik svetega Rešnjega Telesa in svete
Rešnje krvi ali Telovo. Letos bo ta praznik v
četrtek 3. junija. Na ta dan je navadno procesija
,ko Jezusa prosimo naj blagoslavlja in varuje
naš kraj, našo domovino in vso človeško
družino. Skupaj s starši zmoli molitev blagoslova: Nebeški blagoslov naj
ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino! V imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Amen.
V Učbeniku naredite nalogo na strani 115 in jo pošljite s. Hermini ter si
zapomni odgovore na vprašanja na strani 117.

DRUGI RAZRED – št. 29: Pasi moje ovce
Z otrokom preberite svetopisemski odlomek Jn 21,15-19. Peter se je po
zatajitvi Jezusa zelo spremenil.
Sedaj ga ni bilo več sram priznati,
da je Jezusov prijatelj. Jezus je od
njega želel dobiti zagotovilo, da
ga ima res rad. Naročil mu je, da
mora skrbeti za vse tiste, ki bodo
verovali v njega. Pasti ovce
pomeni učiti ljudi verovati v
Jezusa in zanje skrbeti tako, kot
dober pastir skrbi za svoje ovce
(da se ne izgubijo). Peter je po
Jezusovem vnebohodu v različnih krajih oznanjal Jezusa. Nazadnje v
Rimu. Tam so ga preganjali in celo pribili na križ. Ker je čutil, da ni vreden
umreti enako kot Jezus je prosil naj ga križajo z glavo navzdol. Pokopali so
ga izven Rima, kmalu pa so nad njegovim grobom zgradili Petrovo cerkev.
To je danes najpomembnejša cerkev na svetu. Kaj je Jezus vprašal Petra?
Kaj mu je Peter odgovoril? Kako pa lahko ti pokažeš Jezusu, da ga imaš
rad? Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 60 in 61.

ČETRTI RAZRED – št. 23: Živimo pravično in pošteno
Bog je ustvaril svet in ga podaril človeku. Vsi imamo enake pravice do
gmotnih in duhovnih, kulturnih in znanstvenih dosežkov. Vendar pa
moramo ob vsem tem spoštovati tudi dolžnosti, ki jih imamo ob vseh
pravicah. Spoštovati moramo dobrine drugega, da si jih ne prisvajamo na
njegovo škodo. V Svetem pismu imamo zelo zgovorno zgodbo o
prisvajanju tuje lastnine na zelo nepošten način. Preberite si zgodbo v 1 Kr
21, 1-15. Bog poskrbi za pošteno plačilo. V
sedmi zapovedi nas uči, naj spoštujemo
dobrine bližnjega in dostojanstvo in pravice
vsakega človeka. Prav tako nam z deseto
zapovedjo naroča, naj ne želimo svojega
bližnjega blaga, kar pomeni, da si dobrine
ne smemo pridobiti na škodo drugega.
Vabim, da ste zadovoljni s tem, kar imate,
pravični do drugih in pošteni do vseh okrog
sebe. Vadite se v poštenosti do bližnjega in njegove lastnine. Staršem
izkažite hvaležnost tako, da ne zahtevate preveč, oziroma več, kot vam
zmorejo sami ponuditi. Vadite se v skromnosti in zmernosti, ter v
radodarnosti, da radi delite to, kar imate, posodite in zamenjate.

KATEHEZE – za otroke in odrasle!

PETI RAZRED – št. 23: Jezus je med nami
Vsi ljudje smo radi povezani med seboj, še
posebej s tistimi, ki jih imamo radi. Jezus je
vedel za to potrebo po bližini, zato ostaja z
nami v Svetem Rešnjem telesu, v znamenju
kruha. Jezus v sveti hostiji je kruh življenja, ki
se nadaljuje tudi po smrti in ga prejemamo pri
vsakem svetem obhajilu. Povezanost z
Jezusom, ki se je začela pri krstu, se pri
svetem obhajilu krepi, da vedno bolj
postajamo podobni Jezusu, v nas pa raste
ljubezen do Boga in do ljudi. Sveto Rešnje telo pa lahko molimo in častimo
tudi tako, da pri vstopu v cerkev pokleknemo na eno koleno, da Jezusa
obiščemo in počastimo, ko gremo slučajno mimo cerkve, da se udeležimo
skupne molitve pred Najsvetejšim, pri celodnevnem češčenju in slovesnih
procesijah. Vabim, da radi odidete kdaj v cerkev čez teden in se pred sveto
mašo ustavite pred tabernakljem. Doma pa ob molitvenem kotičku
obiskujete Jezusa, molite in ga častite. Skupaj s celotno družino izvedite
eno uro molitve, ki se ji priključite vsi člani z aktivnim sodelovanjem
(branjem, petjem, molitvijo). Naj bo to res ura, ko boste sami z Bogom in
bo On sredi med vami.

SEDMI RAZRED – št. 23: Učenci ne morejo molčati
Prva krščanska skupnost je bila neizmerno srečna. Čutili so notranjo moč,
da morajo oznanjati evangelij. V Svetem pismu si preberite Apd 2, 42-47.
Po vstajenju, zlasti pa po binkoštnem prazniku, so bili učenci prevzeti od
Gospoda. Čutili so, da o tem ne smejo molčati, zato so s še večjim veseljem
oznanjevali naokrog. Z veseljem so pomagali drugim, se družili z njimi in
jim govorili o Bogu. Vsak človek je ustvarjen za srečno življenje. Srečni
smo, kadar smo povezani med seboj in z Bogom in kadar razveseljujemo
in
osrečujemo
svojo
okolico. Najbolj lahko vse
to uresničujemo v skupnosti, ki je kraj ljubezni in
sreče. V srečni skupnosti
skupaj živimo, verujemo,
upamo, delamo in si med
seboj pomagamo. Upati si
biti srečen, ter to tudi
drugim dati vedeti, je
vrednota, ki jo današnji
svet izredno potrebuje. Veselega darovalca in oznanjevalca Bog ljubi. Iščite
priložnosti, kjer boste lahko prispevali, da bo življenje lepše in bolj veselo.

ŠESTI RAZRED – št. 23: Dam ti, kar imam
V Svetem pismu si najprej preberite zgodbo hromega človeka, ki je beračil
pred tempeljskimi vrati. Najdete jo v Apd 3, 110. Hromi človek, ki prosi miloščine, ne
pomisli, da bi ga človek lahko rešil
ohromelosti. Po čudežu ozdravljenja, pa ne
more prenehati hvaliti Boga in se mu
zahvaljevati. V učbeniku si preberite zgodbo
o Cirilu in Metodu, ter o Maksimiljanu Kolbe.
Poleg napisanega v učbeniku, je pomembno,
da spoznate, da sta Peter in Janez dala
hromemu več, kot je zlato in srebro, saj sta
mu dala vero in veselje do življenja. Veliko
dobrih ljudi je Petra in Janeza posnemalo, da
so v Jezusovem imenu storili veliko dobrega.
Prav je, da se tudi mi zavedamo, da ni dovolj, da se le nekaj posameznikov
trudi za dostojanstvo človeka, ampak, da smo k temu povabljeni vsi. Zlata
in srebra res nimamo, imamo pa veliko več, kar lahko damo: prijateljstvo,
moč, vero, upanje in ljubezen. Dajmo to, kar imamo.

BIRMANCI: Z Marijo pričakujemo Binkošti
Dragi birmanci! Do prejema zakramenta sv. birme so za vašo rast v veri
skrbeli vaši starši. Učili so vas moliti in spodbujali, da ste se udeležili svete
maše. Pri birmi pa vas bo Sveti Duh okrepil, da boste sami odgovorni za
vašo vero in zavzeto sodelovanje z darovi Svetega Duha, ki jih boste prejeli.
Tako sv. birma nikakor ni končna postaja naše vere. Je Božje znamenje na
poti naše vere, ki nam daje novo moč. Tako boste lahko še bolj sodelovali
v uresničevanju krščanskega poslanstva preko sodelovanja v bogoslužju,
oznanjevanju in dobrodelnosti. Za D.N. rešite str. 113 v učbeniku.
Dragi botri! Letošnje veroučno leto je bilo za pripravnike na birmo
posebno. Priprava je potekala na daljavo, svete maše so spremljali po TV
in sestanki s starši so potekali po socialnih medijih. Drugače žal ni šlo.
Hvaležni smo lahko, da smo imeli vsaj to možnost. Ker se čas birme naglo
približuje, se je g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl, z ekipo Birmanec.si, odločil
organizirati srečanje za botre pripravnikov na birmo. Glavni gost srečanja
bo g. Gregor Čušin, dramski igralec, ki bo na njemu lasten način predstavil
svojo izkušnjo botrstva in tudi poslanstvo botrov. Srečanje bo potekalo v
torek, 20. 4. 2021, ob 20.00 uri po ZOOM povezavi:
https://us02web.zoom.us/j/84342038527?pwd=RGhLSFJhT0lJTEt2MX
hHSTM5Z1hWQT09

