
 

1. Dragi župljani! Vse kaže, da zaradi epidemije še nekaj časa ne bomo mogli 
imeti svetih maš. Kljub temu vedite, da imam vsak dan sveto mašo po 
vašem namenu in pri kateri se vas vse spominjam in vas vključujem v moje 
molitve in daritev svete maše. Vabim vas, da molimo drug za drugega, še 
posebej za te, ki so preskušani z boleznijo virusa covid 19, kot tudi z drugimi 
boleznimi. Vabim vas, da vsak dan zmolite to molitev:   
 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem po-
kazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že no-
sijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.  
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v 
ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili 
uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo 
rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

2. Vsem, ki vam je vzdrževanje cerkve in ostalih župnijskih stavb, izraz vaše 
vere, pripadnosti Cerkvi, odgovornosti, dobrote in ljubezni, se vam iskreno 
priporočam za vaš dar, ki ga lahko nakažete na: Župnija Prihova. Prihova 
8, 2317 Oplotnica. Št. TRR: SI56 044300001927213, ali ga prinesete v 
župnišče. Iskrena hvala za dar: družini Pušnik, družina Alfonza Zajka, druž. 

Romana Lubeja, druž. Petra Flisa, druž. Milana Trdina, druž. Brece, Ljud-
mili Pliberšek, Branki Sajko, Mariji Juhart, Branki in Janezu Pučniku ter ne-
imenovanim. Iskren boglonaj.  

3. Škofje svetujejo, da tudi v tem času epidemije ne pozabimo na zakramente. 
Zato bom v sredo, 11. 11. 2020 popoldan ob 16.00 uri na razpolago za 
sveto spoved in ob 16.30 za sveto obhajilo. Spovedoval bom v zakristiji. Ne 
pozabite na obvezno masko in da prihajate v prezbiterij posamično. 

4. Iskrena hvala Andreji Podergajs za cvetlične aranžmaje, hvala za krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 
 

Čudovita zgodba o tem kako je  treba poučevati in vzgajati 
Mladenič v parku sreča starejšega moškega.  
“Se me spomnite?” ga vpraša. Gospod reče, da ne.  
“Bil sem vaš učenec,” pove mladenič. “Sedaj sem tudi sam učitelj. 

Pravzaprav sem postal učitelj, ker ste me 
navdihnili, da sem kot vi.”  

“Kako pa to?” zanima starejšega gospoda.  
 

In mladenič mu pove naslednjo zgodbo: 
Nekega dne je sošolec prišel v razred z lepo 

novo uro. Videl sem, da jo je dal v žep. Odločil 
sem se, da mu jo ukradem.  

Kmalu zatem je moj prijatelj opazil, da mu je nekdo vzel uro, in se takoj 
pritožil učitelju. In to ste bili vi, gospod. Na predavanju ste rekli: “Danes je 
bila med poukom odtujena ura. Kdorkoli jo je vzel, naj jo prosim vrne.” 

Nisem je vrnil. Potem ste zaprli vrata in nam rekli, naj vstanemo. Rekli 
ste nam, naj zapremo oči, ker boste le tako iskali uro. Šli ste do vsakega 
izmed nas in preiskali vse žepe. Ko ste prišli do mene, ste v mojem žepu 
našli uro in jo vzeli.  

Bil sem presenečen, da ste še naprej pregledovali žepe drugih 
študentov. Ko ste končali, ste dejali: “Odprite oči. Našel sem uro.” 

Nikoli mi niste rekli nič. Nikoli niste povedali, kdo je ukradel uro. 
Tisti dan ste mi za vedno rešili dostojanstvo. Bil pa je tudi sramoten 

trenutek mojega življenja. Ampak bil je tudi ključni dan, da kasneje nisem 
postal tat ali slab človek. Čeprav me niste grajali, da bi dobil moralno lekcijo, 
sem jasno prejel sporočilo. Zahvaljujoč vam sem razumel, kaj mora narediti 
pravi učitelj. Se spomnite tega dogodka, gospod profesor? 

In profesor je odgovoril: “Spomnim se situacije, ukradene ure, ki sem jo 
iskal pri vseh. Ampak ne spomnim se vas, ker sem tudi jaz imel zaprte oči.”  

To je bistvo poučevanja: če želiš nekoga popraviti in ga moraš ob 
tem ponižati, v resnici ne znaš učiti. 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

32. nedelja med letom 

ZAHVALNA NEDELJA 

08. 11. 2020 

za žive in + farane  
za + Alojza in Avguštino Ugeršek 

Ponedeljek 09. 11. 2020 

Posvetitev lateranske bazilike 

Ob 15.00 uri pogreb + Julijane Verdnik iz 

Sevca 

Torek 10. 11. 2020 

Leon I. Veliki, papež 
za + Ano Pliberšek (obl.) iz Prepuža 

Sreda 11. 11. 2020 

Martin iz Toursa,  škof 

za + Antona (obl.), Frančiško in Zvonka Si-
tarja 

Četrtek 12. 11. 2020 

Emilijan, duhovnik 
za + Stanka Mlakarja 

Petek 13. 11. 2020 

Stanislav Kostka,  redovnik 
za + Marijo Mlakar (obl.) in + Zimekove 

Sobota 14. 11. 2020 

Nikolaj Tavelič in tovariši 
za + Barbaro Kočnik 

33. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

15. 11. 2020 

za žive in + farane  
za + Petra Korošca (ml.) in rodbino 
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Nadškof Alojzij Cvikl: Ob zahvalni nedelji  
»Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.« (1 Kr 16,34) Ta Božja beseda me 
spremlja ob misli na letošnjo zahvalno nedeljo, ko se želimo z vsem srcem 
zahvaljevati Bogu in tudi drug drugemu. Hvaležnost ni beseda, je človekova 
drža, način življenja, ki krepi vero in plemeniti naše medsebojne odnose, s 
to držo pa tudi razodevamo svojo notranjost.  
Zahvalna nedelja je priložnost, da se kot vaš pastir zahvalim vsem 
sodelavcem: članom župnijskih pastoralnih svetov, gospodarskih svetov, 
cerkvenim ključarjem, pevcem, bralcem, katehetom, vsem, ki skrbite za 
urejenost in čistočo naših cerkva, še posebej vam, ki vsak teden čistite in 
krasite naše cerkve, in vsem, ki na neviden način pomagate in molite za 
naše župnije. Hvala za skrb za urejenost župnišč ter za pomoč in oporo 
duhovnikom, s tem pa hvala za vse darove za svete maše, ki jih izročate 
svojim duhovnikom.  
Hvala za vse nabirke, darove in prispevke za potrebe naših župnijskih 
skupnosti. Brez teh darov ne bi mogli opravljati svojega osnovnega 
poslanstva, ki je oznanjevanje evangelija, kateheza in podeljevanje 
zakramentov ter priprava in izobraževanje župnijskih sodelavcev. Seveda 
pa so vaši darovi nujno potrebni za vzdrževanje cerkva in župnijskih 
prostorov. Hvala tudi za nabirke in darove, s katerimi pomagate nadškofiji, 
da lahko opravljamo svoje poslanstvo.  
Vam, dragi duhovniki, se zahvaljujem za oddane binacije, mašne intencije 
in prostovoljne darove, ki so izraz vaše naklonjenosti in dobrote. 
Posebej pa se želim zahvaliti za vaše veliko zaupanje in velikodušnost, za 
molitve in razumevanje. Posebej sem vam hvaležen za vso duhovno 
podporo, pogovore in vsakršno vašo pomoč.  
 

Dragi farani! Ob škofovi zahvali se vam zahvaljujem tudi jaz, kot vaš dušni 
pastir, za vse molitve, razumevanje, darove, sodelovanje in gostoljubnost, 
ki jo kažete na različne načine, in ki je izraz vašega plemenitega srca. 
Gostoljubnost zaobjema veliko kreposti, zato naj bo še naprej vaša 
vsakdanja spremljevalka. Ko se boste ob snidenju z Gospodom predstavili, 
da ste Prihovčan/ka, vas bo gotovo vprašal in nagradil po gostoljubnosti.     

Situacija na blagajni 
Danes sem šla z možem v trgovino in ko sva prišla na blagajno, moj 

mož hitro pograbi škatlo in vanjo res ekspresno zlaga hrano.  
Starejša gospa, ki je stala za nama, je to opazovala in mi potem 

rekla: “Ste ga pa dobro naučila!” Odvrnila sem ji: “Ne, nisem ga naučila, to 
on zna.” Mož pa je še pristavil, da to ni naučenost, pač pa ljubezen. 

Na poti iz trgovine sem razmišljala, koliko sem že dobila takih 
komentarjev v slogu: da sem moža dobro naučila, da me uboga ali pa da 
je priden… 

NE ljudje, mož ni ne otrok, da bi ga vzgajala, ne pes, da bi ga dresirala. 
Moj mož je človek, ki se je odločil do konca življenja živeti z mano in se me 
je ODLOČIL ljubiti, jaz pa sem se ODLOČILA, da ga v tem spoštujem in 
mu izkazujem spoštovanje v vsem kar je in kar dela. 

Spodbujajmo raje pristno ljubezen znotraj parov, ne pa sumničavosti 
kdaj bo kdo koga “nadresiral” in “okoli prinesel”! Možje so ljudje, sopotniki, 
varuhi, vodniki in ne hišni ljubljenčki.     Tinkara Čerin 
 

Papež Frančišek: Pandemija najprej z nepričakovano 
ostrino osvetljuje negotovost, ki zaznamuje naše 
človeško stanje. Naše optimistične napovedi o znanstveni 
in tehnološki moči, s katero razpolagamo, so nam morda 
ustvarile predstavo, da bomo sposobni preprečiti širjenje 
globalne epidemije teh razsežnosti, in jo spreminjale v 

vedno bolj oddaljeno predpostavko. Priznati moramo, da ni tako. Danes 
nas celo vodi misel, da se skupaj z izrednimi viri zaščite in oskrbe, ki jih 
kopiči naš napredek, razvijajo tudi stranski učinki krhkosti sistema, ki jih 
nismo dovolj nadzorovali. Vsekakor je razvidno, da nismo gospodarji svoje 
usode. Pa tudi znanost kaže svoje meje. Njeni rezultati so vedno delni. 
Negotovost in meje našega znanja se kažejo globalne, stvarne in skupne: 
ni resničnih dokazov, ki bi podpirali domišljavost civilizacij in vladarstev, ki 
se imajo za boljša in so se sposobna izogniti preverjanju. Z roko lahko 
otipamo, kako tesno smo vsi povezani: še več, v svoji izpostavljenosti 
ranljivosti smo med seboj bolj odvisni kot v svojih učinkovitih napravah. 
Okužba se širi z veliko hitrostjo iz ene države v drugo; kar se zgodi enemu, 
postane odločilno za vse. Zaradi te povezanosti je še bolj neposredno 
očitno to, kar smo še vedeli, ne da bi za to ustrezno prevzeli odgovornost: 
tako v dobrem kot v slabem posledice naših dejanj vedno padejo tudi na 
druge. Nobenega posamičnega dejanja ni, ki bi ne imel družbenih posledic: 
velja za posamezne ljudi kakor za posamezne skupnosti, družbe in 
ljudstva. Nepremišljeno ali neprevidno obnašanje, ki na videz zadeva zgolj 
nas same, postane grožnja za vse, ki so bili izpostavljeni tveganju okužbe. 
Na ta način odkrijemo, kako je varnost enega odvisna od varnosti vseh. 



OTROCI! PRISLUHNITE DANAŠNJEMU EVANGELIJU 
Zahvalna nedelja, 8.11.2020: https://www.youtube.com/watch?v=salGHfzwK-8 
Nato vzemite liturgični zvezek in rešite nalogo na strani 16. 

 

 

Dragi otroci! Počitnice so končane. Zato vas prosim, da preberete 
nalogo, se o njej pogovorite s starši in naredite nalogo. 

 

PRVI RAZRED: delovni zvezek, poglavje 7: Nebesa so resnična (str. 22) 
Otroci spoznavajo praznik vseh svetih. Starši otrokom pripovedujte o praz-
niku vseh svetih, njegovi vsebini ter običajih. Poudarite, da kristjani veru-
jemo, da se s smrtjo naše življenje ne konča, ampak da človek živi dalje na 
drugačen način. Če je možno, skupaj z otroci obiščite 
pokopališče in jim pripovedujte o pokojnih iz vaše dru-
žine in o njihovih dobrih delih. Zanje tudi molite. Otroci 
naj rešijo naloge iz delovnega zvezka na straneh 23 
in 24.  
 
DRUGI RAZRED: delovni zvezek, poglavje 7: Vsi 
sveti (str. 16) 
Otroci spoznavajo praznik vseh svetih ter svojega 
krstnega zavetnika. Starši otrokom pripovedujte o 
prazniku vseh svetih in o svetnikih. Otroku še posebej predstavite življenje 
njegovega krstnega zavetnika, ter jih spodbudite, da so tudi sami prijazni in 
dobri. Če je možno, skupaj z otroci obiščite pokopališče in se spomnite po-
kojnih iz vaše družine. Otroci naj nato rešijo naloge v delovnem zvezku na 
straneh 16 in 17.  
Otroci lahko narišejo svečko na kamen in jo položijo na grob.  

 
TRETJI RAZRED - št. 6 v učbeniku:  GREŠIL SEM 
Ponovite kaj je potrebno za dobro spoved. Nato skupaj s starši preberite v 
Učbeniku na strani 24 svetopisemski odlomek: Gospod je rekel Kajnu: 1 
Mz 4,1-15 Otroci naj zgodbo obnovijo. 

Greh je zavrnitev Boga in 
njegove ljubezni. In kaj 
pomeni grešiti? Pomeni uničiti 
vse tisto, kar je dobro, lepo in 
delati slabo: pokvariti igro s 
prijatelji, se prepirati doma ali 
s sošolci namesto pogovarjati 
se; biti zloben in si o drugih 
izmišljati neresnične stvari; biti 
vedno glavni in povsod prvi; 
imeti glavno besedo; lenariti in 

se ne učiti, ne pomagati; v jezi uničevati predmete doma, na cesti, igriščih; 
opuščati molitev, nedeljsko mašo, verouk (tudi na daljavo); se iz ljudi, vere 
ali Boga norčevati, preklinjati…  
Človek greši v mislih, besedah in 
dejanjih. Vsak greh se začne v 
človekovem srcu, njegovi 
notranjosti. Pri velikem (smrtnem) 
grehu človek najprej pomisli, kaj bi 
naredil, nato to hoče narediti, ima 
voljo, šele potem tudi greh naredi. 
Greh ni samo to, kar človek naredi 
slabega, ampak tudi to, kar opusti, česar ne ali slabo naredi …   
Greh škoduje človeku samemu, drugemu človeku in naravi. Vest, ki je Božji 
glas v človekovi notranjosti nam pove, kaj je dobro in kaj je greh. 
Razmišljanje o tem kar človek naredi dobrega ali slabega, imenujemo 
izpraševanje vesti. Ustavi se ob vprašanjih v Učbeniku na strani 26, ki ti 
lahko pomagajo, da spoznaš in priznaš kateri so tvoji grehi. 
V Učbeniku na strani 27 pa v srce vpiši svoja dobra dela! Okrog srca napiši 
slaba dejanja. Nalogo pošlji najpozneje do petka, 13, 11. po e-pošti 
katehistinji s. Hermini.  Ob tem pa ne pozabi na jutranjo in večerno molitev 
ter vsak večer skupaj s starši zmoli kesanje, ki ga molimo pri sveti maši. 

 
ČETRTI RAZRED – št. 4: HUDO VRAČAJMO Z DOBRIM 
Bog nas vabi, da vedno in v vsem 
delamo dobro, tistim, ki so tega 
najbolj potrebni, še bolj pa tistim, ki 
nas žalijo in povzročajo hudo. Kaj 
storiš, če ti nekdo podstavi nogo? 
Mu vrneš nazaj ali mu odpustiš? 
Če bi vsi vračali hudo s hudim, na 
svetu ne bi bilo miru. Si pa zago-
tovo večji junak, če tistemu znaš in 
zmoreš odpustiti. V Svetem pismu 
poišči in preberi 1Mz 41-42, kako 
je Jožef hudobijo svojih bratov po-
vrnil z dobroto. Bog nas vabi, da tudi mi poskrbimo za človekovo telesno in 
duhovno dobro.  S telesnimi deli usmiljenja skrbimo za človekove osnovne 
življenjske potrebe, z duhovnimi deli usmiljenja pa za njihovo  duhovno to-
lažbo in pomoč. Sami lahko naredimo veliko dobrega že v domači družini, 
med prijatelji, v župniji in tudi v med sosedskih odnosih. Zvečer prosi Boga, 
da bomo radi delali dobro in hudo vračali z dobim. Da postanemo res dobri 
ljudje, ena družina in eno božje ljudstvo.     

https://www.youtube.com/watch?v=salGHfzwK-8


PETI RAZRED – št. 4: CERKEV JE ZNAMENJE ODREŠENJA 
Se še spomnite, kako je nastala vaša pevska skupina? Ministrantska? Kdaj 
ste se začeli družiti s sosedovimi 
otroki? Kdo vas je povabil zraven? 
Kako se počutite v skupini? Se igrate, 
praznujete rojstne dneve, si poma-
gate, se spodbujate, opogumljate? 
Tudi Jezus ni živel osamljen, ampak 
je okrog sebe zbral skupino prijate-
ljev. V Svetem pismu poiščite in pre-
berite  Jn 1, 28-46 in Mt 4,21-22. Je-
zus je poklical prve učence, kliče pa 
tudi danes ljudi v svojo skupnost. Po-
klical nas je pri svetem krstu, ko smo 
postali Božji otroci in člani Cerkve. 
Cerkev smo vsi, ki smo krščeni in ve-
rujemo v Jezusa. On živi in nadaljuje 
svoje odrešenje v Cerkvi. Cerkev je 
znamenje živega Boga. Kako pa mi 
kot člani Cerkve lahko sodelujemo v 
njej? Zapoj si pesem Ko Jezus je začel  učiti.  Zvečer se zahvali Bogu, ds 
si lahko Božji otrok.  
 
ŠESTI RAZRED – št. 4: POVEZANI Z BOGOM 
V Svetem pismu, nam zgodba v 1 Mz 28, 12-22, pripoveduje, kako je Jakob 
v sanjah doživel Boga. Zanimivo je, da imajo sanje tako v Stari kot tudi v 
Novi zavezi prav poseben verski pomen. Gre za sporočilne sanje, v katerih 
se razodeva Bog in kažejo na človekovo krhkost in varljivost sveta. Jakob 
je bil odprt za Boga in je sprejel sanje kot Božji načrt. Stopnice, ki segajo 
do neba, kažejo na 
vez med zemljo in 
nebom, med člove-
kom in Bogom, ko se 
Jakob osebno sreča 
z Bogom. Zanj po-
stane to mesto sveti 
kraj in Božja hiša.  
Bog pa ravno preko 
njega kliče nove ro-
dove za Božje ljud-
stvo. Če Jakob ne bi 
sprejel Božje volje, ne bi gradil Cerkve. Tako kot njega, pa kliče tudi nas. 

Mi s svojimi dejanji gradimo ali pa rušimo Cerkev. Kadar delamo dobro in 
damo naše sposobnost na razpolago za sodelovanje, takrat Cerkev gra-
dimo, kadar pa ne sodelujemo, jo rušimo. Zvečer prosi Boga, da bi znal biti 
odprta posoda Zanj.     
 
SEDMI RAZRED št. 4: RAZLIČNE POTI DO BOGA 
N. Smart je zapisal: Nihče ne more razumeti človeštva, če ne razume 
njegovih verstev. Včasih naivna, včasih prodorno vzvišena, včasih groba, 
včasih pretanjena, včasih 
kruta, včasih prežeta s silno 
nežnostjo in ljubeznijo, včasih 
pritrjujoča svetu, včasih svet 
zanikajoča, včasih obrnjena 
navznoter, včasih vesoljna in 
misijonarska, včasih plitva in 
včasih globoka. Vera prežema 
človeka od njegovih temnih 
začetkov. Pri različnih verstvih 
je zato prav, da se vprašamo, 
kaj je človek? Kaj je smisel 
njegovega življenja? Kaj je dobro in kaj zlo? Kako priti do resnične sreče? 
Pri Muslimanih, Judih in Kristjanih govorimo o monoteističnem verstvu in 
imamo skupnega Abrahama. Poznamo pa tudi politeistična verstva. Vabim 
vas, da si kratke predstavitve posameznih verstev preberete v učbeniku.  
Prizadevajmo si za medsebojno spoštovanje in ljubezen vseh verstev, saj 
v Bogu, ki je ljubezen, ni razlike. Bodimo pa tudi odprti za medverski dialog 
in radi zmolimo Očenaš v ta namen. 

OSMI IN DEVETI RAZRED 
Katehezo boste imeli preko 
videokonference, kot ste bili že 
obveščeni s strani katehista 
gospoda Sama Pučnika.  
Dragi birmanci! Leto, ki je pred 
nami ni le leto priprave na 
birmo, ampak leto intenzivne 
priprave na krščansko 
življenje. Zato vas prosim, da 
se z vso resnostjo, molitvijo in 

dobrimi sklepi, pripravite na pomemben dan sprejema zakramenta svete 
birme za pričevanje za Kristusa tako z življenjem kot z besedo. Ne pozabite: 
Sveta birma je pečat na pismo svetega krsta. To kar ste prejeli pri krsto, 
tob oste oznanjali v moči darov Svetega Duha. 


