
 

1. Iskren boglonaj Danilu Levartu (in +Enki) za podobo sv. Magdalene, ki smo 
jo namestili v dvorani Župnijskega doma Marijinega 
varstva, ter Petru Tonkoviču za sadike in posaditev 
nashi-jev. 

2. Iskrena hvala za krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.   

3. Vsem, ki vam je vzdrževanje cerkve in ostalih župnij-
skih stavb, izraz vaše vere, pripadnosti Cerkvi, do-
brote in ljubezni, se vam iskreno priporočam za vaš 
dar, ki ga lahko nakažete na: Župnija Prihova. Pri-
hova 8, 2317 Oplotnica. Št. TRR: SI56 
044300001927213, ali ga prinesete v župnišče.  
 

Nova navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije 
13. november 2020 

Slovenski škofje pozivamo vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS 
in NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Škofje v izogib 
morebitnim inšpekcijskim in policijskim nadzorom ter finančnim kaznim vse 
duhovnike pozivamo, da do preklica upoštevajo spodaj navedene ukrepe. 
1. Škofje vabimo vse, naj okrepimo molitev. 
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 
zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega 
gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu). 

3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, 
podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245). 
4. Verniki naj nedeljske svete 
maše spremljajo po medijih, 
prejmejo duhovno obhajilo, 
posvetijo čas molitvi, branju Božje 
besede oziroma dobrim delom 
(prim. ZCP, kan. 1248, § 2).  
5. Po predhodnem dogovo-ru z 
duhovnikom je sveto obhajilo 
dovoljeno deliti zgolj in samo 
posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega 
gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti 
predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v 
cerkvi. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim 
vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane 
telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na 
telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. 
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika 
ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.  
7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. 
Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo 
vstopiti z masko.  
8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do 
nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v 
krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.  
9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta 
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). 
10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob 
upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina 
oziroma člani skupnega gospodinjstva.  
11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na 
daljavo. Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje 
odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega 
postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči 
Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si. 
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Duhovnike lepo prosimo, da navodila 
objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Ta navodila 
začnejo veljati v petek, 13. novembra 2020. S tem navodilom prenehajo 
veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v 
veljavi od 16. oktobra 2020. 
 

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

33. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

15. 11. 2020 

NEDELJA UBOGIH 
za žive in + farane  
za + Petra Korošca (ml.) in rodbino 

Ponedeljek 16. 11. 2020 

Marjeta Škotska, kraljica 
za + Leopolda Juharta in starše 

Torek 17. 11. 2020 

Elizabeta Ogrska, redovnica 
za + Julijano Verdnik, 8. dan 

Sreda 18. 11. 2020 

Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 
za + Pavlino Vrbek (2091) 

Četrtek 19. 11. 2020 

Matilda, redovnica 
za + Milana Mernika (2161) 

Petek 20. 11. 2020 

Edmund, kralj 
za + Janeza Ozimiča (2193) 

Sobota 21. 11. 2020 

Darovanje Device Marije 
za + Maksa Gosnika (obl.) in Marijo 

34. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

22. 11. 2020 

Kristus Kralj vesoljstva 

za žive in + farane  
za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman) 

mailto:ssk@rkc.si
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33. nedelja med letom  

NEDELJA UBOGIH 

Družinska nedelja 

15. 11. – 22. 11. 2020 
 

 

 

Nekaj misli iz poslanice svetega očeta Frančiška za 4. svetovni dan 
ubogih (15.11.2020) 

 »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32). Revščina prevzema vedno 
različne obraze, ki zahtevajo pozornost na vsakega poseben položaj. V 
vsakem lahko srečamo Gospoda Jezusa, ki je razodel, da je navzoč v 
svojih najšibkejših bratih (prim. Mt 25,40). 
Modri Sirah vztraja na dejstvu, da je v stiski treba zaupati v Boga: »Vzravnaj 
svoje srce in vztrajaj, ne prenagli se... Njega se drži in se ne umikaj, da boš 
nazadnje povišan.  
Molitev k Bogu in solidarnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi. Gospodov 
blagoslov prihaja nad nas in molitev dosega njegov cilj, kadar jo spremlja 
služenje ubogim. 
Velikodušnost, ki podpira ubogega, tolaži žalostnega, lajša trpljenje, vrača 
dostojanstvo tistemu, ki je zanj prikrajšan, je pogoj za zares človeško 
življenje.  
Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in sprašuje. Kako lahko 
prispevamo k odpravljanju ali vsaj lajšanju njene odrinjenosti in trpljenje? 
Na kak način mu lahko pomagamo v njegovi duhovni revščini? Nemi krik 
tolikih ubogih mora vedno in povsod naleteti na Božje ljudstvo v prvih 
vrstah, da jim da glas, da jih brani in se solidarizira z njimi spričo tolikšne 
hinavščine in tolikih neizpolnjenih obljub ter da jih povabi k sodelovanju pri 
življenju skupnosti. 
Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki neposredno spominja na 
bližino, na solidarnost, na ljubezen. Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za 
vsakega bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške 
sestre, ki ostaja preko svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika. 
Ponujena roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev 
čim večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, ki je izpostavljen 
tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki 
blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, 
ki živi na cesti, in tistim, ki imajo streho, pa nimajo hrane. Ponujena roka 
moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve in varnost. 
Opisali bi lahko še druge ponujene roke, da bi sestavili litanije dobrih del. 

Vse te roke so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile 
oporo in tolažbo. 
Trenutek, ki ga živimo, je postavil v krizo številne gotovosti. 
Počutimo se bolj uboge in bolj slabotne, ker smo doživeli 
občutek omejenosti in zmanjšanja svobode. Izguba dela, 
najljubših čustev, kot pomanjkanje običajnih medosebnih odnosov, je 
nenadoma razprla obzorja, ki smo se jih odvadili opazovati. Naše duhovne 
in materialne dobrine so bile postavljene pod vprašaj in spoznali smo, da 
nas je strah. Ko smo bili zaprti v tišino svojih domov, smo ponovno odkrili, 
kako pomembna sta preprostost in upiranje pogleda na bistveno. Dozorela 
je zahteva po novem bratstvu, ki je sposobno medsebojne pomoči in 
vzajemnega spoštovanja. To je ugoden čas, ko moramo »spet začutiti, da 
potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni za druge in za svet  
 

Igor Vovk: Kaj mi je pri okrevanju coronavirusa pomagalo? 
V neprecenljivo pomoč mi je bila žena Maja, ki je ves čas te epidemije 
ohranila zelo trezen pogled na epidemijo. Posvečala se je krepitvi naših 
imunskih sistemov, da se bodo lažje spopadli z boleznijo, ko jo bomo dobili. 
Vedela je, da potrebujemo doma vitamin C, D in cink. 
Pomagala so mi sporočila prijateljev, da bo vse vredu, da naj ne skrbim. Da 
smo v njihovih molitvah. Da če karkoli potrebujemo, nam dostavijo. Sosed 
nas je založil z grozdjem. Prijatelj, ki ima tisoč in eno skrb ter odgovornost, 
mi je denimo napisal: »Ups, drži se! Jemlji vitamin D! In odklopi probleme. 
Te bomo reševali skupaj.« Takrat sem se morda res prvič v zadnjih 15 letih 
sprostil tudi poklicno in si rekel – vse bo ok, četudi se malce ustavim. Celo 
najbolj zasedeni ljudje so mi obljubili, da mi bodo pomagali reševati 
probleme. Solze mi pridejo v oči, ko se spomnim tistih trenutkov 
hvaležnosti. 
Ohranil sem jutranjo molitev. Vse simptome, bolečine in strah sem izročal. 
Zaupam, da On najbolj ve, kaj je zame in za moje bližnje najbolje. Če me 
prej pokliče k sebi, sprejmem. Sem se pa pripravljen tu in sedaj boriti za 
boljše odnose in svet okrog sebe. Imam še ogromno idej in energije, a vse 
to »dajem« Njemu, in če me pokliče k sebi prej, kot si predstavljam, 
verjamem, da je tako prav. 
Pririsala se mi je mati Terezija, ki je bila brez resne zaščite med bolnimi. 
Dajala je sebe drugim – razdajala se je. Ni razmišljala, kaj bo, če se okuži, 
ker to ni bistveno vprašanje. Bistveno vprašanje, ki si ga tudi sam te dni 
postavljam, je, ali kljub virusu »živim darovanjsko« in imam »za kaj umreti«. 
Molim, da bomo tako jaz in mi kot družba prišli do uvida, za kaj nam je bilo 
vse skupaj dano. Bistveno je, da pridemo iz preizkušnje za korak modrejši. 
Poglejmo, kaj je zares pomembno in kako lahko sami živimo bolj zdravo, in 
v odnosu z bližnjimi. Danes sem prepričan, da se ključ ne skriva v »rešiti 
sebe«, ampak v darovanju ljubezni do sočloveka in narave. 



OTROCI! PRISLUHNITE DANAŠNJEMU EVANGELIJU 

Zahvalna nedelja, 8.11.2020: https://youtu.be/qUYNZkD808I 
Nato vzemite liturgični zvezek in rešite nalogo na strani 16. 

 

 

Dragi otroci! Lepo prosim, da preberete nalogo,  
se o njej pogovorite s starši in naredite, kar zahteva. 

 

PRVI RAZRED: poglavje 5: Zahvalim se 
Prvo nedeljo po prazniku vseh svetih Cerkev na Slovenskem praznuje 
zahvalno nedeljo. To je praznik zahvale 
za darove narave in darove milosti, ki 
smo jih bili deležni v preteklem letu. 
Otroke spodbudite, da razmišljajo, za kaj 
vse so v življenju hvaležni ter komu so 
hvaležni. Otroci naj izdelajo preprosto 
darilce ter ga nekomu podarijo v 
zahvalo. Rešijo naj tudi naloge iz 
delovnega zvezka na straneh 17 in 18. Z 
njimi zmolite molitev Tebe ljubim Stvarnik 
moj.   
 
DRUGI RAZRED: poglavje 9: Srečanje 
ob mizi 
Otroci spoznavajo nekatera liturgična 
znamenja ter doživijo sveto mašo kot 
srečanje z Jezusom. Otrokom razložite, 
da se tako kot se vaša družina zbira pri 
družinski mizi, se tam pogovarja, obeduje, moli, tako se tudi verniki zbiramo 
pred oltarjem v cerkvi. Z otroki ponovite, kaj vse je na oltarju (bel prt, dve 
sveči in križ). Pri darovanju ministranti na oltar prinesejo prtiček, na 
katerega duhovnik položi pateno s hostijo, kelih, vrček vina in vode.  
Najbolje je, če na te predmete opozorite med spremljanjem maše ali jim 
pokažete fotografije. Otroke spomnite, da je bila v nedeljo zahvalna nedelja 
ter jih spodbudite, da razmišljajo za kaj vse so bili to leto hvaležni. Rešijo 
naj tudi naloge v delovnem zvezku na straneh 20 in 21.  
 
TRETJI RAZRED – poglavje 6:  Kesam se 
Ponovite kaj je potrebno za dobro spoved. Nato skupaj 
s starši preberite v učbeniku na strani 29 odlomek 
Farizej in cestninar - Lk 18,9-14. 
Farizeji so študirali sveto pismo, Natančno so 
izpolnjevali vse zapovedi, farizej iz prilike pa se je čutil 
več vrednega od ostalih. 

Cestninarji so pobirali davke. Včasih so goljufali ljudi. Cestninar iz prilike se 
je zavedal svojih grehov in napak. Zato je v templju ostal zadaj. Otroci naj 
obnovijo zgodbo in starši jim pri tem pomagajte s vprašanji. Vprašajte se, 
kako se mi kesamo, kdaj nam je žal za stvari, ki smo jih naredili narobe in 
kako to pokažemo. Skušajte odgovoriti starši zase in otroci zase. 
Otroci se naj naučijo spovedni obrazec na strani 31. 
Naj ga ponavljajo vsak večer do prve spovedi. Le 
tako jim bo ostal v spominu in se bodo vsak dan bolj 
zavedali, da se pri spovedi srečajo z Jezusom, ki jim 
odpušča grehe. Razlagi tega spovednega obrazca 
se bomo posvetili naslednjo uro verouka na daljavo. 
Naredi nalogo na strani 30 »POBARVAJ Z 
RUMENO BARVO, KO SI PODOBEN 
CESTNINARJU, IN Z RJAVO, KO SI PODOBEN 
FARIZEJU! V PRAZNA PRAVOKOTNIKA DOPIŠI 
ŠE DVA DRUGA PRIMERA! 
Nalogo pošlji najpozneje do petka, 13. 11. po e-pošti katehistinji s. Hermini.  
Ne pozabi na jutranjo in večerno molitev. 

 
ČETRTI RAZRED – št. 5: Srčna dobrota prinaša srečo 
O, moj Bog dopusti mi, … Pesem, ki jo imate zapisano v delovnemu 
zvezku, si jo radi zapojte. Razodeva vse, kar naj bi bili mi s plemenitim 
srcem in s srčno dobroto. Jožef se je zelo razveselil svojih bratov, ki so ga 
prodali v Egipt. Verjel je, da je to bila Božja volja, da jim je lahko pripravil 
mesto v Egiptu. Preberite odlomek 1 Mz 45, 5, 7-8. Tudi po očetovi smrti, 
jih tolaži, da je Bog vse obrnil na dobro. Jožef nam pokaže, da je mogoče 
biti dober tudi takrat, ko so drugi hudobni. Jožef ni samo odpustil bratom, 

ampak, jim je 
v stiski tudi 

pomagal. 
Tudi mi smo 
lahko Jožef. 
Naša dobrota 
prihaja iz 
našega srca. 
V njej se 
rodijo dobre 
in hudobne 
misli, želje in 

hotenja. Da bo naše srce plemenito, se moramo truditi vsak dan z dobrimi 
dejanji. Srčno kulturo pokažemo tako, da se trudimo za iskrenost srca, 
odpustimo, če nam kdo naredi krivico, hudo vračamo z dobrim, opravičimo 

https://youtu.be/qUYNZkD808I


se, če zamudimo, govorimo lepo in pazimo na izraze. Srčna kultura je božji 
dar, saj osrečuje nas in druge ljudi. Trudimo se zanjo in Boga prosimo, naj 
nam pri tem pomaga. 
 
PETI RAZRED – št. 5: Znamenje Božjega otroštva 
Ob prihodu v cerkev se najprej pri 
kropilniku pokrižamo z 
blagoslovljeno vodo. Smo kdaj 
razmišljali, zakaj je voda ravno pri 
vhodu  v cerkev? To ni navadna 
voda, to je blagoslovljena voda  in 
je veliko znamenje. Spominja nas 
na  vodo, s katero smo stopili v 
veliko Cerkev, ki ni zgrajena iz 
kamnov, ampak iz živih ljudi. Tej 
Cerkvi pripadamo že od svojih 
otroških let in vanjo nismo vstopili 
brez vode svetega krsta. Vedno, 
kadar stopimo v božjo hišo, bi se 
morali spomniti, da ko se 
pokrižamo z blagoslovljeno vodo, priznamo, da smo krščeni in da smo božji 
otroci. V tej hiši smo doma. Res je, da se vedemo spoštljivo, pridemo in 
gremo, vendar pa v tej hiši nismo tujci. Pri krstu se je z nami zgodilo nekaj 
čudovitega. Dobili smo dar takšnega življenja, ki s smrtjo ne preneha, 
ampak nam odpre vrata k Bogu. To je dar božjega življenja in se ga ne da 
kupiti, zato ga ohranjajmo, da ga ne uniči greh. Vabim, da si v Svetem 
pismu preberete Apd 8, 5-39. Nato poiščite svojo krstno svečo in obnovite, 
kdaj ste bili krščeni, kdo je vaš 
boter in kdo vas je krstil. Starše 
prosite, da boste skupaj obnovili 
krstne obljube (v učbeniku so na 
koncu med splošnimi molitvami). 
Bogu se zahvali, da si lahko s sv. 
krstom postal Božji otrok.          
 
ŠESTI RAZRED – št. 5: Na poti v 
svobodo 
Za uvod prosim, da si preberete 
zgodbo o Milanu, ki je v učbeniku 
in je resnična. Opisuje namišljeno 
svobodo, kakršno si marsikdo 
predstavlja: ni mi potrebno delati, ni se mi potrebno učiti, lahko se zabavam,  

kradem, goljufam, delam, kar hočem. A brez poštenega dela, tudi svobode, 
ki bi res osvobajala, ne bo.  Namišljena svoboda nas pripelje do 
zasužnjenosti, stran poti, odvisnosti in nemoči. Znajdemo se v začaranem 
krogu laži in odmikanja. Vsak človek, še posebno mlad, želi biti svoboden. 
Tudi Izraelci so hrepeneli po svobodi iz Egiptovske sužnosti. Bog jim je za 
voditelja postavil Mojzesa in Arona.  Preberite odlomek 2 Mz 16,1-17,7. 
Opisuje pravo pot v svobodo, ki je naporna in težavna. Izraelci so večkrat 
godrnjali in tudi omagovali. A Bog, ki jim je obljubil svobodo, jim pomaga. 
Tudi nas danes vabi na pot svobode. S tem, ko sledimo Njemu, rastemo v 
dobrem in plemenitem. Zagotovo pridejo vzponi in padci, ampak pot, ki je 
vredna, da jo prehodimo, potrebuje besede tolažbe, spodbude in pomoči. 
Vse to dobimo od ljudi, ki nas imajo radi in po katerih deluje Bog. Zahvalimo 
se Bogu za vse, ki nam pomagajo rasti v dobrem.        
 
SEDMI RAZRED št. 5: Znanost in kultura vodita k Bogu 
Ali mislite, da so znanstveniki lahko verni? Predlagam, da si z obema 
rokama pokrijete oči. Najprej odkrijte desno roko in si skušajte zapomniti 
vse, kar lahko vidite. Nato odkrijte še levo roko in videli boste, da se z 
obema vidi več, bolj jasno in celovitejše. Znanost raziskuje vzroke, 
posledice, mehanizme. Ukvarja se s tem, kako kaj poteka. Sveto pismo 
pa odgovarja zakaj nekaj je in daje odgovor na smisel vsega bivanja. Janez 
Pavel II. je rekel, da sta vera in razum kakor dve krili, s katerima se človek 
v ravnotežju dviga k spoznavanju resnice, ali kakor dve polovici pljuč, s 
katerima lažje in globlje 
dihamo. Podobno kot 
znanost in vera, pa se 
dopolnjujeta tudi vera in 
kultura. Ena izmed velikih 
osebnosti na področju 
vere in kulture je Anton 
Martin Slomšek. Bil je 
duhovnik, učitelj, prvi 
mariborski škof in velik 
ekumenski delavec. 
Skupaj s starši se 
pogovorite, kaj ga dela 
tako velikega. Preberite kakšno njegovo delo, če se boste bolj posvetili 
njemu, pa boste ugotovili, da je tudi avtor znanih pesmi.    
 
OSMI IN DEVETI RAZRED 
Birmanci imajo s katehistom g. Samom Pučnikom katehezo in molitev 
preko videokonference in sicer: vsak četrtek ob 16.00 uri. 


