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 »Gospod, ljubil sem lepoto tvoje hiše« (Ps 26, 8a) 
 

 Iz psalma je razvidno, da je molivec navzoč pri bogoslužju v 
templju. V tem svetem dejanju psalmist opeva lepoto Božje hiše. 
Toda ta lepota, ki jo opeva, ni le lepota zaradi svetišča, ampak 
lepota zaradi bogoslužja, v katerem se udejanja razodevanje 
Božjega veličastva. Tako smo tudi mi zaradi lepote bogoslužja 
prenovili bogoslužni prostor in mu dali tisto lepoto, ki jo mora imeti 
zaradi vzvišene lepote bogoslužja. 
 V bogoslužnem prostoru mora biti vse v službi krepitve vere, 
pobožnosti in resnice. Lepota, ki jo sakralni prostor izžareva, je za 
kristjane odsev Stvarnika lepote. Zato občudovanje in zrenje 
sakralnih umetniških del ni le estetsko dejanje, ampak religiozno. 
Gledalec ni le estet, ki uživa nad uprizorjeno lepoto, ampak molivec, 
ki s pomočjo sakralne umetnosti med bogoslužjem začuti Božjo 
navzočnost. To pomeni, da je prava lepota umetnosti in glasbe pri 
bogoslužju le tista, ki odstopi prostor razglašenju Boga. Iz tega sledi, 
da umetnostne stvaritve v bogoslužju niso več osrednja vrednota, 
ampak On, ki ga umetnost razodeva in razglaša. V luči povedanega 
lahko rečemo, da je bil namen gradenj podružničnih cerkva v tem, 
da so izraz vere in pomoč k življenju iz vere. Hkrati pa se nam 
podružnične cerkve predstavljajo kot izraz vere in darovanjske 
ljubezni naših prednikov do Boga in bližnjega, saj so se ob 
podružnicah povezovali, še posebej, če so živeli v nekoliko 
oddaljenih krajih od središča župnije. Zaradi oddaljenosti so jim prav 
podružnične cerkve ob nedeljah omogočale redno udeležbo pri 
bogoslužju. Vrh tega so podružnične cerkve, ob redni Božji službi na 
podružnici, razbremenjevale večkrat premajhne župnijske cerkve. In 
ker je cerkev sv. Jošta sorazmerno blizu župnijske cerkve in ker 
danes uporabljamo moderna prevozna sredstva, bomo imeli tudi v 
prihodnje vsaj nekajkrat bogoslužje v tej cerkvi. Ustaljena navada 
nekoč je narekovala sv. mašo na Joštovo nedeljo (to je okrog 17. 
maja), v nedeljo pred župnijskim praznikom Marijinega Vnebovzetja 
(ali velikih maš, to je 15. avgusta) in na Martinovo nedeljo (to je 
okrog 11. novembra). Tako bomo tudi v prihodnje ohranili vsaj 
Joštovo in Martinovo nedeljo, prenovljeni bogoslužni prostor pa bo 
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Cerkev sv. Jošta 
 
 

 Podružnična cerkev sv. Jošta župnije Prihova spada med 
štirinajst cerkva na Slovenskem, ki so posvečene sv. Joštu.  
 Sv. Jošt se je rodil v francoski Bretaniji (v 7. stoletju) in sicer 
v kraljevski družini, vendar je namesto vladarskega izbral 
duhovniško in puščavniško življenje. Po sedemletni službi kaplana je 
šel v samoto in se popolnoma posvetil molitvi. Umrl je 13. decembra 
leta 669 in bil pokopan v njegovi samotarski cerkvici. Njegove 
relikvije so leta 903 prepeljali v Anglijo. Češčenje sv. Jošta se je 
razširilo po vsej Evropi, še posebej v Franciji v benediktinskem 
samostanu Sain-Josse-sur Mer (Sv. Jošt ob morju - v regiji Pas de 
Calais na severu Francije), ki je postal največje romarsko središče 
sv. Jošta. V slovenskem bogoslužnem koledarju je njegov god 
vpisan 17. maja, drugod pa 13. decembra. 
 
 

 
 
 

Notranjost cerkve sv. Jošta 
 
 

ostal na razpolago tudi za kakšne druge, sakralnemu prostoru 
primerne, prireditve. 
 Podružnična cerkev sv. Jošta je podobno kot mnoge druge 
podružnične cerkve, bila in ostala simbol in ponos vaščanov, njihove 
povezanosti, samostojnosti in moči. Na žalost so v zadnjih 
desetletjih, zaradi manjše udeležbe bogoslužja, na kar je gotovo 
vplival in še vpliva vedno večji individualizem in materializem, 
nekatere podružnične cerkve izgubile svojo prvotno vlogo in z vidika 
vzdrževanja za župnijo večkrat postale veliko ali celo preveliko 
breme. To tudi potrjujejo tu in tam opuščene in ne vzdrževane 
cerkvice, med katere je v zadnjih dvajsetih letih spadala tudi 
cerkvica sv. Jošta. Hvala Bogu, da se je v zadnjem času, kljub 
ekonomski krizi, prebudila zavest odgovornosti vzdrževanja tudi teh, 
pastoralno gledano, manj potrebnih sakralnih prostorov, ki pa so 
vendarle dragoceni kulturni in verski spomeniki, saj budijo strune 
naše pripadnosti in izpovedi krščanske vere. Tako ostaja tudi za 
prihovško župnijo podružnična cerkev sv. Jošta spomin in opomin za 
prihodnost! Kdor ne spoštuje in ne obnavlja stvaritev naših 
prednikov, jih ni vreden! Naj bo novo obnovljena cerkev sv. Jošta 
izraz naše hvaležnosti prednikom, ki so zgradili in vzdrževali to 
cerkvico, obenem pa tudi zahvala vsem, ki ste jo obnovili, predvsem 
pa testament našim zanamcem, seveda s prošnjo, naj se ga skrbno 
držijo v skrbi za »vero, dom in rod«. 
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pa sv. Anton Padovanski, ki v levi roki drži Jezusa, v desni pa lilijo in 
sv. Anton Puščavnik, upodobljen s prašičkom, z zvoncem ter s palico 
v obliki črke T. Namreč tako so v srednjem veku večkrat izdelovali ali 
slikali križ. Ta znamenja so povzeta po pravicah in navadah 
hospitalitov, ki so nabirali darove za umobolne v zavodih, 
posvečenih sv. Antonu. Ti so nosili s seboj zvonec in palico kot 
znamenje svojega stanu in tako zbirali miloščino. Smeli so tudi voditi 
prašiče, kjer je bilo drugim prepovedano. Na podlagi tega se je po 
mnogih krajih Slovenije razširila navada, da so verniki na dan sv. 
Antona darovali Cerkvi prašičje krače, pleča, klobase - s priporočilom 
za zdravje pri reji prašičev. Temu so potem dodali šego licitiranja 
krač, ki se v zadnjem času v nekaterih župnijah spet oživlja za 
zbiranje darov za cerkvene potrebe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavni oltar sv. Jošta  

 1. Zgodovinski podatki pozidave cerkve 
 Podružnična cerkev sv. Jošta stoji na griču Vinarij, obdanem 
z vinogradi in gozdovi. Prvič se omenja že leta 1534. Ladja je 
gotska, medtem ko je bil zvonik prizidan v 17. stoletju. Ladjo so 
obokali okrog 1749 in ob tem dodali pristenske slope kot opore za 
oboke. Prvotni prezbiterij je bil verjetno ožji, morda kot sedanji 
slavolok. Novi prezbiterij pa je iz 18. ali 19. stoletja. Njegovi pilastri 
imajo drugačne kapitele, kot se nahajajo pri slopih v ladji, vrh tega 
je prezbiterij za dva metra višji od ladje (7,23 m, ladja pa 5,33 m). 
Okrog leta 1800 mu je bila dozidana zakristija. 
 Zunaj nad vhodom je bil nekoč v vdolbini čudovit lesen kip 
sv. Boštjana, ki je predstavljen kot kodrast deček, privezan k 
drevesu. Zaradi vremenskih sprememb je v slabem stanju in zato 
hranjen na Prihovi.1  
 V okolišu cerkve sv. Jošta sta do druge svetovne vojne stala 
dva gradova: grad Vinarje, ki je bil po vojni požgan in močno 
predelane Visole, kjer je med letoma 1895 in 1911 živel zdravnik, 
pisatelj, politik in narodni buditelj dr. Josip Vošnjak (4. jan. 1834 
Šoštanj, + 21. okt. 1911 Visole).2 
  
 2. Notranjost in oprema 
 Na slavoloku je zapisana letnica 1749, ki po vsej verjetnosti 
predstavlja leto, ko je bila cerkev obokana. Druga letnica naj bi bila 
nekoč nad stranskimi vrati v prezbiteriju in sicer 1827, ki bi naj po 
mnenju Avguština Stegenška označevala leto pozidave novega 
prezbiterija. 
  

2.1 Glavni oltar sv. Jošta 
 Nastavek glavnega oltarja se sestoji iz treh stebrov na vsaki 
strani, zgornje vdolbine v atiki, v kateri vidimo Kristusa na križu med 
sv. Janezom in Devico Marijo, medtem ko je spodaj v sredini sv. Jošt 
z opatsko palico (znamenje avtoritete, učitelja, pastirja) in ribo, 
znamenje Kristusa (gr. ihtus = riba, so kristjani imeli za ideogram, v 
katerem so vsako črko imeli za začetnico besed Iesus Hristos Teu 
Uios Soter, kar pomeni Jezus Kristus, sin Boga, Odrešenik), ob njem 

                                                 
1 Gl. Avguštin Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor 1909, 147-149. 
2 Ferdo Šerbelj (ur.), Zbornik Občine Slovenska Bistrica, Ljubljana 1983,  176. 
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je razvilo tudi priporočanje k sv. Jedrt, da kmete obvaruje pred 
nadlogami poljskih in vrtnih miši. Ob tem pa velja še za zavetnico 
zoper mrzlico in možganske bolezni.4   
 

 Oltar sv. Lucije 
 

                                                 
4 Ljudska modrost pravi, da so nekoč na dan sv. Jedrt, to je 17. marca, ženske 
nehale presti, ker se je začelo spomladansko delo na polju. Miši bi jim vso prejo 
zgrizle, če ne bi ubogale. Pregovor pravi: »Če ne prej, na sv. Jederti dan gotovo 
gorka sapica pripihlja.« 

Nad obhodom okrog oltarja pa stojita sv. Gregor Veliki, papež, 
upodobljen v papeških oblačilih, s knjigo in škofovsko palico v roki, 
na glavi pa ima tiaro, znamenje trojne oblasti papežev: duhovno 
oblast nad dušami, posvetno oblast nad rimskimi državami ter 
vrhovno oblast nad vsemi vladarji na zemlji. Na drugi strani obhoda 
okrog oltarja pa je sv. Blaž, škof, ki drži v roki škofovsko palico, v 
drugi pa svečo, ki spominja na blagoslov, ki ga Cerkev deli na 
njegov god, ko pravi: »Na priprošnjo svetega Blaža, škofa in 
mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.« 
 Pred kipom sv. Jošta je še zaprta knjiga (znamenje 
deviškosti, nedotaknjenosti) in opatska kapa (mitra), ki je poseben 
papežev privilegij, podeljen opatom.  
 V zgornjem delu oltarja je 6 angelov, ob strani pa dve leseni 
vazi z rožami. Levo in desno na steni sta podobi Srca Jezusovega in 
Srca Marijinega, na steni nad vhodom v zakristijo pa slika Marije 
Snežne z Jezusom v rokah.3  
 Na južni steni prezbiterija stoji dragocen, lepo izrezljan kip 
stoječe Žalostne Matere Božje iz 18. stoletja, ki je bil nekoč v stolpu 
župnijske cerkve. 
 
 2.2 Stranska oltarja 
 Oltar na evangeljski strani (levi, gledano proti oltarju) je oltar 
sv. Lucije (goduje 13. dec.). Ker je razdrla zaroko in razdelila svoje 
premoženje siromakom, so ji v mučenju iztaknili oči in jo obglavili. 
Cerkev jo je razglasila za zavetnico bolnikov na očeh, zato jo 
upodabljajo s pladnjem v rokah, na katerem ima dvoje oči.  
 Ob Luciji sta kipa sv. Jedrt, ki v levi rok drži klopčič preje in 
na njej dve miški, v desni roki pa pastirsko palico. Na desni strani 
oltarja pa je kip sv. Apolonije.  
 Sv. Jedrt (Gertruda - + 659, goduje 13. marca), Nivelska 
opatinja, je upodobljena z opatinjsko palico, s klopčičem preje in 
dvema miškama na njem. V stari umetnosti je miš podoba 
hudobnega duha, ki ga je svetnica junaško zmagovala. Od tod pa se 

                                                 
3 Ohranjeni so tudi: procesijski križ, kajfež, lesen nabiralnik na en meter dolgi 
palici za zbiranje darov po cerkvi, dva zvonca za ministranta, razni leseni stenski 
svečniki in nekatere druge potrebne stvari za mašo.  
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Na levi strani je kip sv. Mateja (goduje 21. sept.) s knjigo v rokah, 
vendar že brez simbola otroka ali angela po katerem je 
prepoznaven, saj Matej začenja evangelij z opisom Jezusovega 
rodovnika. Na desni strani oltarja pa je kip sv. Luka (goduje 18. 
okt.) s knjigo v rokah in simbolom vola, saj Luka na začetku 
evangelija opisuje Zaharijevo službo v templju, kjer je daroval Bogu 
žrtev za ljudstvo. 
 Na mensi oltarja je v bogato okrašenem okvirju postavljena 
podoba sv. Eme Krške, ki jo je 20. 3. 1987 na kos deske naslikal 
slikar Avguštin Buh. Nad kipom sv. Marka je napis »S. Mar. ora p.n.« 
(Sv. Marko, prosi za nas.), nad napisom pa Jezusov monogram IHS, 
ki predstavlja Kristusa, Rešitelja ljudi (Jesus Hominum Salvator). 
 
 2.3 Prižnica 
 Prižnica s šestimi gladkimi stebri na ograji, s Kristusom, ki 
drži vladarsko jabolko s križcem in evangelisti v dolbinah (manjka 
kip evangelista Mateja), z nekoč 17 angelskimi glavicami v spodnjem  
 

  Prižnica 

 Sv. Apolonijo (+ 249, goduje 9. februarja) upodabljajo s 
kleščami v rokah, saj so ji med mučenjem s surovimi udarci izbili 
zobe. Kot mučenko jo upodabljajo tudi s palmo, simbolom 
mučeništva. Zaradi načina usmrtitve se verno ljudstvo k njej že od 
nekdaj zateka kot priprošnjici zoper zobobol, zobozdravniki pa jo 
imajo za svojo zavetnico. 
 Na mensi oltarja je v bogato okrašenem okvirju postavljena 
podoba sv. Cirila in Metoda, ki ju je 20. 3. 1987 na kos deske 
naslikal slikar Avguštin Buh. Nad kipom sv. Lucije je napis »S. Lucia, 
ora p.n.« (Sveta Lucija, prosi za nas.), nad napisom pa Marijin 
monogram. 
 Na listni strani je oltar sv. Marka (goduje 25. marca). 
Upodobljen je s knjigo in krilatim levom, saj začenja evangelij z 
opisom Janeza Krstnika, ki je »glas vpijočega v puščavi«. Kralj 
puščave je lev in kot lev je tudi Janez vpil in vabil k pokori. 
  

 Oltar sv. Marka 
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prinesejo ljudje iz vseh strani sv. Antonu Puščavniku in sv. Antonu 
Padovanskemu klobase in krače, ki se potem na dražbi prodajo.  
 

 Zvon pri prižnici 
 
 Z zanimivimi podrobnostmi in imeni sodelujočih je opisana 
obnova cerkve sv. Jošta v letu 1985. Toda slovesni blagoslov 
obnovitvenih del je bil v nedeljo, 10. avgusta 1986. Slovesnost je 
vodil mariborski škof dr. Franc Kramberger. V homiliji je navzoče 
spodbudil k obnavljanju domače - družinske Cerkve in s tem 
verskega življenja, k družinski molitvi in zakramentom, obenem pa 
se prisrčno zahvalil vernikom za mnoge žrtve, ki so jih vključili v 

delu prižnice, danes pa le z desetimi, saj so ostale ukradli, in z 
zgoraj petimi angelskimi glavicami, danes le s štirimi, spada med 
običajne prižnice 17. stoletja. Ohranjena pa sta tudi na zgornjem 
delu prižnice podoba Svetega Duha - golob (Mr 1, 10), na 
spodnjem delu prižnice pa roka, ki drži križ s Križanim. 
 
 
 3. Vzdrževanje cerkve v luči Župnijske kronike 
 
 Župnijska kronika prinaša poročilo zgolj o dveh večjih 
obnovah in še to v velikem časovnem razponu v letu 1898 in v letu 
1985, kar gotovo ne ustreza stvarnosti, saj so cerkev zmeraj 
vzdrževali in s tem znova in znova popravljali in prenavljali. Kljub 
temu naj nanizam nekaj dejstev, zapisanih v Župnijski kroniki. 
 Kronist pravi, da je cerkev leta 1883, po tem ko je župnijska 
cerkev dobila nove orgle,5 podružnična cerkev sv. Jošta dobila stare 
orgle. Ob tej priložnosti so stare orgle ustrezno popravili, prejšnje 
male orgle pri sv. Joštu, pa so dali prihovski šoli. Zanimivo pa je, da 
omenjenega daru župnije, kronist Lovro Serajnik, ki je pisal šolsko 
kroniko, v omenjeni Kroniki sploh ne omenja.6 
 V letu 1898 kronist omenja, da so prenovili notranjost cerkve 
sv. Jošta, saj je bila zelo zapuščena. Že leta 1897 je tabernakelj 
prenovil slovenskobistriški pozlatar Küry za 45 forintov, ki so jih 
zbrale žene in dekleta. Prenovljen tabernakelj je vzbudil željo, da naj 
bi se prenovili tudi oltarji. Prenovo velikega oltarja, dveh stranskih in 
prižnice so leta 1898 zaupali g. Alojzu Šketu, pozlatarju iz Maribora. 
Omenjeni pozlatar pa dela ni opravil tako, kot je obljubil, zato mu 
niso zaupali obnove velikega oltarja. Še posebej je bilo ljudstvo 
nejevoljno nad obnovo sv. Antona Padovanskega in sv. Antona 
Puščavnika, ki ju ljudstvo najbolj časti. Namreč, na pustno nedeljo 

                                                 
5 Najimenitnejše delo v letošnjem letu 1880 so nove orgle, ki imajo 12 registrov. 
Gre za mojstrsko delo znanega mariborskega umetnika in Slovenca, g. Mihaela 
Krajnca, ki se je orglarstva izučil na Dunaju pri slovečem mojstru Hesse-ju. 3. 
adventno nedeljo so nove orgle slovesno blagoslovili konjiški nadžupnik dr. Josip 
Ulaga v navzočnosti osmih duhovnikov in obilnega vernega ljudstva (gl. Gedenk-
Buch der Pfarre Maria Prihova). 
6 Gl. Šolska kronika. Izdelal učitelj Lovro Serajnik, dne 12. vinotoka 1880 na 
Prihovi. 
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 4. Vpogled v zemljiški kataster in kataster stavb 
 
 Leta 1962 je kronist ob popisu inventarja podružnice sv. 
Jošta zapisal, da je »agrarna reforma vzela vsa zemljišča, ki so 
pripadala podružnici. Tako ni več, razen stavbe cerkvice, 
nikakršnega zemljišča. Pol metra od cerkvenega zidu je že tuje.« Te 
kronistove besede potrjujejo tudi uradne listine in sicer najprej, da 
cerkev sv. Jošta stoji na parceli *203 k.o. Vrhole pri Konjicah. 
Zemljiško knjižni vložek št. 124 katastrska občina Vrhole pri Konjicah 
(gl. Seznam št. 2427/2011) prinaša podatek, da je prvi vpis 
predmetne parcele z dne 28. 3. 1885, medtem ko je na podlagi 
današnjega katastrskega stanja razvidno, da je predmetna parcela 
last Rimokatoliškega župnijstva na Prihovi oziroma Župnije Prihova 
pri Slovenskih Konjicah, na katero je bila knjižena 2. 12. 1959 na 
temelju 8. člena zakona o pravnem položaju verskih skupnosti kot 
Rimokatoliška podružna cerkev sv. Jošta pri Prihovi. Je pa seveda 
nerodnost v tem, da cerkev nima funkcionalnega zemljišča, oziroma 
da je s svojo stavbno parcelo 203 k.o. Vrhole pri Konjicah brez 
ohišnice. Ker pa so sosedje oziroma lastniki zelo naklonjeni Cerkvi in 
jim je cerkev sv. Jošta v ponos in veselje, je vprašanje dostopa do 
cerkve in uporabe zemljišča okrog cerkve pri obnovitvenih delih in 
bogoslužnih srečanjih vedno na razpolago. 
 
 

 
 
 

obnovo cerkve sv. Jošta. In kronist zaključi opis takole: »Naj Gospod 
bogato povrne vsem, ki so pomagali pri obnovi!« 
 V zapisniku ob kanonični vizitaciji in birmi leta 1988 pa je 
zapisano: »Cerkev sv. Jošta je bila pod vodstvom Zavoda za 
spomeniško varstvo v Mariboru leta 1985 popolnoma obnovljena. 
Toda v isti noči, 9. 10. 1987 je cerkev sv. Jošta bila prizadeta po 
streli. Raztrgan je bil strelovod in jabolko na zvoniku, poškodovana 
pa je bila streha, a smo tudi to vse popravili. 
 Vse to nam jasno govori, da je bilo ob omenjenih obnovah še 
veliko manjših, ki jih kronist ni vključil v Kroniko. Omenja pa nekaj 
posebnosti, kot na primer odtujitev in nabavo novih zvonov. Namreč 
med prvo svetovno vojno so podobno kot župnijski cerkvi, tudi 
podružnični cerkvi sv. Jošta vzeli zvonove za vojne namene. Zato so 
leta 1928 kupili dva nova zvona: prvega je plačal graščak v Vinarjah, 
g. Oskar Schweickhardt (Schweighart), drugega pa farani. Na zadnjo 
nedeljo v cerkvenem letu so ju blagoslovili in namestili v zvonik. Ob 
darežljivosti graščaka zapiše kronist, da je bil velik dobrotnik Cerkve, 
četudi je bil po veroizpovedi protestantske vere. Da je imel do 
Cerkve in vere globoko spoštovanje potrjuje tudi dogodek, da je 15. 
julija 1929, ob priložnosti birme, ki je bila na Prihovi, in h kateri je 
pristopila tudi njegova hči Henrieta Margaret, graščak povabil vse 
duhovnike in škofa dr. Jožefa Ivana Tomažiča na kosilo na grad 
Vinarje. 
 Znameniti dogodek v cerkvici sv. Jošta je bila poroka 
lastnikov gradu Vinarje. Poročni obred je vodil mariborski škof 
Tomažič. Poroka je bila dne 23. 7. 1933. Podatki iz matične knjige v 
Oplotnici: 
 

Ženin: Oskar Warsberg,  
rojen 31. 1. 1908 v Grazu. 

Oče: Oskar Warsberg, 
Mati: Olga Warsberg. 

Nevesta: Helena Alice Schweighart,  
rojena 30. 11. 1914 v Napolju. 

Oče: Oskar Schweighart 
Mati: Helena Schweighart, rojena Mayer. 
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pripadala podružnici. Tako ni več, razen stavbe cerkvice, 
nikakršnega zemljišča. Pol metra od cerkvenega zidu je že tuje.« Te 
kronistove besede potrjujejo tudi uradne listine in sicer najprej, da 
cerkev sv. Jošta stoji na parceli *203 k.o. Vrhole pri Konjicah. 
Zemljiško knjižni vložek št. 124 katastrska občina Vrhole pri Konjicah 
(gl. Seznam št. 2427/2011) prinaša podatek, da je prvi vpis 
predmetne parcele z dne 28. 3. 1885, medtem ko je na podlagi 
današnjega katastrskega stanja razvidno, da je predmetna parcela 
last Rimokatoliškega župnijstva na Prihovi oziroma Župnije Prihova 
pri Slovenskih Konjicah, na katero je bila knjižena 2. 12. 1959 na 
temelju 8. člena zakona o pravnem položaju verskih skupnosti kot 
Rimokatoliška podružna cerkev sv. Jošta pri Prihovi. Je pa seveda 
nerodnost v tem, da cerkev nima funkcionalnega zemljišča, oziroma 
da je s svojo stavbno parcelo 203 k.o. Vrhole pri Konjicah brez 
ohišnice. Ker pa so sosedje oziroma lastniki zelo naklonjeni Cerkvi in 
jim je cerkev sv. Jošta v ponos in veselje, je vprašanje dostopa do 
cerkve in uporabe zemljišča okrog cerkve pri obnovitvenih delih in 
bogoslužnih srečanjih vedno na razpolago. 
 
 

 
 
 

obnovo cerkve sv. Jošta. In kronist zaključi opis takole: »Naj Gospod 
bogato povrne vsem, ki so pomagali pri obnovi!« 
 V zapisniku ob kanonični vizitaciji in birmi leta 1988 pa je 
zapisano: »Cerkev sv. Jošta je bila pod vodstvom Zavoda za 
spomeniško varstvo v Mariboru leta 1985 popolnoma obnovljena. 
Toda v isti noči, 9. 10. 1987 je cerkev sv. Jošta bila prizadeta po 
streli. Raztrgan je bil strelovod in jabolko na zvoniku, poškodovana 
pa je bila streha, a smo tudi to vse popravili. 
 Vse to nam jasno govori, da je bilo ob omenjenih obnovah še 
veliko manjših, ki jih kronist ni vključil v Kroniko. Omenja pa nekaj 
posebnosti, kot na primer odtujitev in nabavo novih zvonov. Namreč 
med prvo svetovno vojno so podobno kot župnijski cerkvi, tudi 
podružnični cerkvi sv. Jošta vzeli zvonove za vojne namene. Zato so 
leta 1928 kupili dva nova zvona: prvega je plačal graščak v Vinarjah, 
g. Oskar Schweickhardt (Schweighart), drugega pa farani. Na zadnjo 
nedeljo v cerkvenem letu so ju blagoslovili in namestili v zvonik. Ob 
darežljivosti graščaka zapiše kronist, da je bil velik dobrotnik Cerkve, 
četudi je bil po veroizpovedi protestantske vere. Da je imel do 
Cerkve in vere globoko spoštovanje potrjuje tudi dogodek, da je 15. 
julija 1929, ob priložnosti birme, ki je bila na Prihovi, in h kateri je 
pristopila tudi njegova hči Henrieta Margaret, graščak povabil vse 
duhovnike in škofa dr. Jožefa Ivana Tomažiča na kosilo na grad 
Vinarje. 
 Znameniti dogodek v cerkvici sv. Jošta je bila poroka 
lastnikov gradu Vinarje. Poročni obred je vodil mariborski škof 
Tomažič. Poroka je bila dne 23. 7. 1933. Podatki iz matične knjige v 
Oplotnici: 
 

Ženin: Oskar Warsberg,  
rojen 31. 1. 1908 v Grazu. 

Oče: Oskar Warsberg, 
Mati: Olga Warsberg. 

Nevesta: Helena Alice Schweighart,  
rojena 30. 11. 1914 v Napolju. 

Oče: Oskar Schweighart 
Mati: Helena Schweighart, rojena Mayer. 
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 5. Zadnja večja obnova cerkve v letih 2011 - 2013 
 
 Na tretji dan po mojem prihodu na Prihovo (31. 7. 2011) sem 
si ogledal cerkev sv. Jošta in videl, da vsaj na petih mestih pušča 
streha, kar je bilo vidno na stropu in stenah. Vrh tega so bili zidovi v 
veliki meri vlažni in ometi v spodnjem delu zidov povsem dotrajani. 
20. oktobra sem se sestal s ključarji in Jožetom Goričanom, ki je 
prevzel vodenje obnovitvenih del. V enem mesecu je bila streha 
zakrpana, tako da upamo, da bo vsaj eno desetletje ali več brez 
večjih težav. To pa pomeni, da moramo v prihodnje računati in 
načrtovati temeljitejšo in s tem finančno zahtevnejšo obnovo strehe. 
 Z novim letom 2012 se je organiziral gradbeni odbor: Jožef 
Goričan, Jožef Pučnik, Polegek Anton in Lažeta Zdravko in pristopili 
smo k nadaljnji obnovi, in sicer: s sanacijo zidov tako, da smo okrog 
cerkve odstranili odvečni nasip in naredili primernejšo odvodnjavanje 
meteornih voda, da vlaga ne udarja več s takšno silovitostjo v 
notranjost cerkve. V notranjosti cerkve smo odstranili odpadajoče 
omete, zamenjali vsa okna, napravili nov tlak v zakristiji in delu 
cerkve ter ometali zidove s sušilnim ometom, obnovili tlak na koru, 
prepleskali celotno notranjost cerkve, zakristijo in fasado na cerkvi 
(brez zvonika), pobarvali vse pohištvo in vrata, obnovili elektro 
napeljavo in montirali luči (dva lestenca), očistili oltarje, obnovili 
slike in okvirje, cerkev opremili s stoli in novim daritvenim oltarjem, 
tepihi in prti ter obnovili dostop do cerkve. 
 Pri obnovi so sodelovali: Župnija Prihova, Občina Slovenska 
Bistrica, Zavod za kulturo pri občini Slovenska Bistrica, Občina 
Oplotnica, Krajevna skupnost Vrhole - Preloge, skratka, vsi izvajalci 
del, darovalci in donatorji so vpisani v Kroniko obnove cerkve sv. 
Jošta, zato še enkrat iskrena hvala vsem in Bog povrni! 
 Delo je spremljal in vodil zgoraj omenjeni gradbeni odbor 
pod vodstvom Jožeta Goričana, ki ima največ zaslug za obnovo, ter 
župr. dr. Slavka Krajnca in Alenke Horvat iz Zavoda za VKD Maribor. 
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6. Sveta maša in blagoslov obnovljene cerkve sv. Jošta v 
Vinarjah - 10. november 2013 ob 10. uri. 
 Slovesno sveto mašo in somaševanje vodi celjski škof in 
apostolski administrator mariborske nadškofije dr. Stanislav 
Lipovšek. 
 

Glasbene sestavine: 
 

Vstopna pesem: Jubilate Deo (L. Wagner) 
Gospod usmili se: Slovenska maša (M. Tomc) 

Slava: Slovenska maša (M. Tomc) 
Psalm: Gospod je moja luč (F. Root, prir. V. Kraljič) 

Darovanjska: Sprejmi Bog, daritev to (L. Mav)) 
Svet, svet, svet: Slovenska maša (M. Tomc) 

Obhajilne: Mogočno se dvigni (J. Čerin) 
Zdrava Marija (A. Mav); O gospa o Mati moja (S. Mihelčič) 

Sklep:Marija, skoz življenje (I. Hladnik) 
Prepevata:  

Cerkveni mešani pevski zbor 
Cerkveni moški pevski zbor 

Organist in dirigent: David Preložnik, prof. 
 

 
Grad Vinarje 
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Življenje polno, sočno si želimo, 
življenje, ki nikdàr ne bo prešló: 
ko vneto iščemo ga vsepovsod, 
v nespameti pogosto ga - zgrešimo. 
 
Zakaj modrosti Božji ne sledimo 
in ne prisluhnemo, ko kliče - Bog: 
nasitil rad bi s pravo nas jedjo, 
ko v težkih dnevih od gladu medlimo. 
 
O Bog, bližino tvojo naj doznamo 
in tvoje se oklenemo skrbi, 
ko nudiš sam nam ŽIVI KRUH z nebes! 
 
Odpri nam naša srca na stežaj, 
ljubezen tvoja naj nas poživi: 
zajeli v tebi - VEČNOST bomo sámo. 

 

     Zdenka Serajnik 
 

Očetov naših imenitna dela 
slovijo v svetu do današnjih dni - 
nihče ne more vzeti jim časti: 
živela bodo še - in še slovela. 
 
S stotinkami sekund ne bodo štela, 
kar bežen le trenutek podari, 
da že naslednji hip spet pogasi -  
ne bo več mrtva iskra zažarela. 
 
Stoletje vsako bo odkrilo 
bogastvo in posebnosti, vrline, 
ki so umetnosti nesmrten dar. 
 
Blestenje športnih se rekordov skrilo 
v največje pozabljenja bo globine, 
kot ne bilo bi ga nikjer, nikdar! 
 

    Zdenka Serajnik 
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Cerkev sv. Jošta v Vinarju  
v župniji B. D. Marije Vnebovzete na Prihovi 
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