4. velikonočna nedelja
Ob 7.00 za žive in + farane
nedelja Dobrega Pastirja
Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik
25. 04. 2021
Ponedeljek 26. 04. 2021
Ob 19.00 za + Matildo Hojnik (N148)
Marija, Mati dobrega sveta
Torek 27. 04. 2021
Ob 07.00 za + Leopolda Brumeca (obl.) in
Cita, dekla
sorodnike
Sreda 28. 04. 2021
Ob 19.00 za + Marijo Mlakar (obl.) (JurePeter Chanel, duhovnik
kova)
Četrtek 29. 04. 2021
Ob 19.00 za + Marijo in Maksa Gosnika in
Katarina Sienska, devica
sorodnike
Petek 30. 04. 2021
Ob 19.00 za + Matica Šmida (8. dan) (N189)
Pij V., papež
Sobota 01. 05. 2021
Ob 7.00 za + Cecilijo Lubej (8. dan) (N199)
Jožef Delavec, praznik dela
5. velikonočna nedelja
Ob 7.00 za žive in + farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 za + Vido Brumec (obl.)
02. 05. 2021
1. Danes je nedelja Dobrega pastirja, dan, ko sklepamo teden posebne molitve za duhovne poklice. Hvala vam za vaše molitve, za vašo vero in pričevanje.
„Mladim moramo tudi danes pokazati na Kristusa, z besedo in zgledom
spregovoriti o njegovem klicu, o lepoti krščanstva in svobodi, ki jo prinaša
Kristus. Nastopil je čas, ko moramo pogumno govoriti o duhovniškem
življenju kot o neprecenljivi vrednoti. Jasen predlog je lahko mladim ob
pravem času odločilen, da vzbudi v poklicanem svoboden in pristen
odgovor Bogu.« (Silvester Fabijan)
2. Iskrena hvala ključarjem, mladini in vsem posameznikom za čestitke in dobre želje ob rojstnem dnevu in za darove, ki bodo dragoceni za obnovo
zvonika cerkve sv. Jošta in zalogovnika za sekance. Hvala Simonu Korošcu
za košnjo trave; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
3. G. Zvone Podvinski me je poklical in povedal, da je zbolel za covidom 19
in se nahaja v bolnišnici na Švedskem že vse od 4. aprila. Počasi okreva,
vendar je še vedno na kisiku. Zahvaljuje in priporoča se v molitev in upa,
da bo lahko med počitnicami prišel na Prihovo. Vedno dobrodošel na Prihovi (brez covida
)!
4. Prihodnji teden so počitnice, v maju pa bomo imeli po vsej verjetnosti redni
verouk, seveda ob upoštevanju navodil (v veliki dvorani ali v cerkvi), sprememba po za prvi in drugi razred, ki bo v torek in ne v sredo. Podrobnejša
navodila prihodnjič. Predviden datum birme je 5. junij ob 10.00.

RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:
KROPILNIK Z BLAGOSLOVLJENO VODO IN ZNAMENJE KRIŽA
Kropilnik nas vabi, naj naredimo ob prihodu in izhodu iz svetišča
znamenje križa na čelo, da posvetimo naše misli (razum), na usta, da posvetimo naše besede in na prsih, da posvetimo naše srce, in sicer v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha, s čimer podčrtamo našo
pripadnost Bogu. Posvetiti misli, besede in dajanja
pomeni izvzeti jih iz posvetnosti in nameniti za Boga,
kar pomeni, da pri maši mislimo, govorimo in delamo
samo na to, kar zahteva bogoslužje.
Nekoč je imela vsaka verna hiša svoj kropilnik, v katerem
blagoslovljena voda ni skoraj nikoli usahnila. Ob njem so se
ustavljali težki koraki hišnega gospodarja, ko je s križem dan začel
in končal, vanj je segala roka zaskrbljene matere, ko je križala otroke,
ki so odhajali od doma, nanj so z radovednostjo in polni svetega
spoštovanja gledali otroci, ki jim je blagoslovljena voda pomenila
nekaj nedoumljivega in svetega. Starši, obnovite ta sveti hišni obred
in pogosto pokropite in prekrižajte otroke in drug drugega.
Zgodba o menihu, ki moli 24 ur na dan. Mlajši ga je vprašal, kako to
zmore. In ta mu odgovori: »Zjutraj, ko vstanem, se Bogu zahvalim za
življenje. Nato se zahvalim Bogu za hrano, ki mi jo daje. Potem mu
posvetim svoje delo in rečem: Bog, vse, kar bom danes delal, naj bo
v tvoje slavo! Potem se preko celega dneva pri meni izmenjujeta delo
in molitev. Zvečer odnesem del zaslužka ljudem, ki so potrebni
pomoči, in ti slavijo Boga, medtem ko jaz spim. Tako lahko molim 24
ur na dan.«
Duhovnik posvečuje skupnost, skupnost pa moli za duhovnika in
prosi, da bi ji nikoli ne zmanjkalo pastirjev, kajti samo živa skupnost
bo preživela, mrtva pa ugasnila. Zato vztrajno molimo skozi vse
leto: »Gospod, podari nam pastirjev«
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.

NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV
Četrta velikonočna nedelja je tudi nedelja Dobrega pastirja. Dober ni
samo zaradi tega, ker pozna svoje ovce. Nekateri celo vadijo svoj spomin,
da bi čim bolje poznali določene skupine ljudi, in s tem naredili vtis nanje,
da so zanje pomembni. Ne, Jezus je Dobri pastir, ker je pripravljen dati
življenje za svoje ovce. Pastir, ki da življenje za svoje.
Pri Jezusu ne gre samo za pripravljenost. Njegove besede niso leporečje,
čeprav bi si morda včasih to želeli, saj bi potem ne bile tako zavezujoče.
Ne. Njegove besede samo povzemajo njegovo življenje, njegove odnose,
njegovo daritev. Dobesedno zares so bile te besede izpolnjene v njegovi
daritvi na križu, kjer je ostal pastir, ki daje življenje za svoje. Nikogar ni
izključil, nikogar preklel, nikogar zavrgel. »Oče, odpusti jim!« Duhovnik, ki
v plamenih daritve ostaja duhovnik, ki daruje sebe za grehe ljudstva.
Duhovnik, ki postane živa priča ljubezni do Očeta in do svojih.
Dati življenje za svoje. Naša prva misel je, da tega nismo sposobni. Saj
se bojimo že neprijazne besede, zavrnitve, izključenosti. Da pa bi dali
življenje, to je prevelika zahteva. V tem ne moremo slediti svojemu Učitelju
Jezusu.
A mučeništvo in s tem vrhunec izpovedi vere se ne začne z darovanjem
življenja, s prelitjem krvi, z nasilno smrtjo zaradi Kristusovega imena. Ne.
Pričevanje (in to je temeljni pomen besede mučenec v grščini) se začne z
življenjem za. Jezus je najprej ves živel za ljudi. Tako se jim je razdajal, da
z učenci še jesti niso utegnili, pravi evangelist Marko.
Tudi Cankarjeva mati ni prelila krvi za svoje otroke, a vendar je dozoreli
Ivan v njenem življenju za otroke ugotovil, da so živeli iz nje ne samo po
rojstvu, ampak je dejansko živela zanje: »Zdaj vem, tvoje meso smo jedli
in tvojo kri smo pili.«
To je središče pričevanja za Jezusa Kristusa, ki ga svojim otrokom dajejo
starši, in to je tudi jedro duhovnikovega pričevanja za Jezusa. In konec
koncev je temeljna odločitev tistega, ki ga Jezus kliče v kakršno koli obliko
hoje za njim, tudi v duhovništvo in redovništvo; odločitev, da bo hodil za
njim; da bo živel zanj in za tiste, ki mu bodo podarjeni, da se bo navzel
vonja po njih, kakor pravi papež Frančišek. To je vsakdanje pričevanje
življenja, iz katerega sije nepreklicna odločitev zanj, ki je naš večni veliki
duhovnik. In to je tudi tisto pravo mučeništvo, v katerem ni mučilnih priprav
in ne krvi, pa vendar je eno samo darovanje zanj in zaradi njega.
Če bomo znali tako živeti zanj in za njegove, bomo pripravljeni zanj tudi
umreti, če bo to potrebno. Če bomo tako pričevali zanj, bomo tudi prepričali
tiste, ki se odločajo, ali bi mu sledili in tudi sami postali njegove priče.
nadškof Stanislav Zore
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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Papež Frančišek: Ustna molitev
Molitev z ustnicami, ki se šepeta ali recitira v zboru, je vedno na voljo
in je prav tako potrebna kot ročno delo. Katekizem nas uči in o tem pravi:
»Ustna molitev je v krščanskem življenju nekaj nujno potrebnega. Jezus je
učence, ki jih je privlačevala molčeča molitev njihovega Učitelja, naučil
ustno molitev: Oče naš« (KKC, 2701). »Nauči nas moliti«, prosijo učenci
Jezusa. In Jezus nas nauči ustno molitev: Oče naš. V tej molitvi je vse.
Vsi bi morali imeti ponižnost nekaterih starejših ljudi, ki v cerkvi, morda
zato, ker nimajo več dobrega sluha, polglasno recitirajo molitve, ki so se jih
naučili kot otroci, in s šepetom napolnijo prostor. Ta molitev ne moti tišine,
temveč priča o njihovi zvestobi dolžnosti molitve, ki so jo opravljali vse
življenje in je niso nikoli opustili. Ti ponižni molivci so pogosto veliki
priprošnjiki župnij: so hrasti, ki iz leta v leto širijo svoje veje, da bi nudili
senco čim večjemu številu oseb. Samo Bog ve, kdaj in koliko so bila njihova
srca združena s temi molitvami: zagotovo so se
tudi ti ljudje soočali s nočmi in praznimi trenutki.
Vendar lahko vedno ostanemo zvesti ustni
molitvi. Je kakor sidro: okleniti se vrvi, da
ostanemo tam, zvesti, naj se zgodi, kar se zgodi.
Vsi se lahko kaj naučimo iz vztrajnosti nekega ruskega romarja, ki se
je naučil umetnosti molitve tako, da je vedno znova ponavljal isti vzklik:
»Jezus Kristus, Božji Sin, Gospod, usmili se nas, grešnikov!« Samo to je
ponavljal: »Jezus Kristus, Božji Sin, Gospod, usmili se nas, grešnikov!« Če
se v njegovem življenju pojavijo milosti, če molitev nekega dne postane
tako topla, da zazna prisotnost kraljestva tukaj med nami, če se njegov
pogled spremeni in postane podoben otroškemu, je to zato, ker je vztrajal
pri recitiranju preproste krščanske molitvice.
Ne podcenjujte pomembnosti ustne molitve. Nekdo bi lahko rekel: »To
je za otroke, za nevedne ljudi. Jaz iščem miselno molitev, notranjo
praznino, da bi tja prišel Bog.« Lepo prosim! Ne vstopajte v prevzetnost in
ne prezirajte ustne molitve. To je molitev preprostih, ki nas jo uči Jezus:
Oče naš, ki si v nebesih. Te besede nas za roko vodijo v izkušnjo Boga,
predvsem pa so edine, ki k Bogu na zanesljiv način usmerjajo naše prošnje.

