
 

1. Danes obhajamo nedeljo sv. Cecilije. Četudi smo zaradi epidemije kitaj-
skega virusa covid 19 v zavetiščih svojih domov in nimamo slovesnih bo-
goslužij, naj velja moj iskren boglonaj organistoma Petru Tonkoviču in 
Klavdiji Ozimič ter vsem pevcem (MPS, MPZ, Otroški in vokalna skupina 
Jubilus) iskrene čestitke ob dnevu zavetnice sv. Cecilije, v upanju in prošnji 
Bogu, da se čim prej konča pandemija in vnovič vzpostavi naše skupno 
bogoslužje za poglobitev vere in pripadnosti Bogu in Cerkvi.  
Cecilija se je poročila s poganom Valerijanom in ga prosila, naj sprejme 

vero v enega Boga in se da krstiti. Dal se je kr-
stiti in se vrnil k njej. Ob njej je  zagledal angela, 
ki ji je podajal venec iz lilij in vrtnic. Za krščan-
stvo je pridobil tudi svojega brata Tiburcija. 
Mestni prefekt ju je dal usmrtiti, nato pa še Ce-
cilijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat udaril z 
mečem, vendar je ostala živa še tri dni. V tistem 
času naj bi razdelila svoje premoženje. Papeža 
Urbana je prosila, naj njeno hišo spremeni v 
cerkev. Častimo jo kot zavetnico glasbe in se 
na ta dan še posebej zahvaljujemo vsem cer-

kvenim pevcem, organistom in zborovodjem za požrtvovalno delo. 

2. Vsem, ki vam je vzdrževanje cerkve in ostalih župnijskih stavb, izraz vaše 
vere, pripadnosti Cerkvi, 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.  

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

4. 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. 
 

 

5. Dragi veroučenci in starši! Prihodnjo nedeljo bomo vstopili v novo cer-
kveno leto in s tem v nov adventni čas, 
ki je čas poglobljene duhovne priprave 
na praznovanje skrivnosti Kristusovega 
rojstva. Kot vsako leto, je misijonsko 
središče tudi letos pripravilo adventno 
akcijo »Otroci za otroke«. Akcijo sprem-
lja Adventni koledar, ki letos govori dr. 
Janezu Janežu, prvem slovenskem la-
iškem misijonarju, zdravniku in kirurgu. Letos se spominjamo 30-letnice 
njegove smrti (14.1.1913 Dolsko pri Ljubljani - + 11.10.1990, Luodong, 
Tajvan). Spomnimo se vseh zdravstvenih delavcev, ki se trudijo s Covid 
19. Prav je, da smo jim iz srca hvaležni in zanje tudi molimo. Naš dr. Janez 
Janež pa naj jim bo mogočen priprošnjik pri Bogu.  
Kljub pandemiji in odsotnosti od bogoslužja vam želimo, da se na Božič 
dobro pripravite s tem, da redno ob adventnem venčku molite in prebirate 
zgodbe iz adventnega koledarja.  
Situacija, v kateri se nahajamo, nas vabi, da okrepimo družinsko molitev 
in povezanost. Zato boste v prihodnjih dneh otroci dobili na dom adventne 
koledarčke. Starši, spodbudite otroke in se pogovorite z njimi o nalogah, 
ki jih ponuja adventni koledar. 

 

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

34. nedelja med letom 
Sv. Cecilija 

KRISTUS KRALJ 

22. 11. 2020 

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

Ponedeljek 23. 11. 2020 

Klemen I., papež 
za +Marijo Pučnik (Doberšek – 1951)  

Torek 24. 11. 2020 

Andrej Dung-Lac in drugi  

vietnamski mučenci 

za + Emila Škornika (1976) 

Sreda 25. 11. 2020 

Katarina Aleksandrijska, devica 

za + Jožefo Flis (obl.) in sorodnike Flis in 
Grosek 

Četrtek 26. 11. 2020 

Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 

za + Ljudmilo in Antona Juharta (N2) 

Petek 27. 11. 2020 

Modest in Virgil, škofa 
za + Olgo Satler (N20) 

Sobota 28. 11. 2020 

Katarina Labouré, redovnica 
za + Andreja in Moniko Lubej 

1. adventna nedelja 

NEDELJA KARITAS 
29. 11. 2020 

za žive in + farane  
za + Antona Leskovarja 
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34. nedelja med letom  

Nedelja žena in mater 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

SV. CECILIJA 

22. 11. – 29. 11. 2020 
 

 

 

Papež Frančišek: Na današnjo nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva nam 
evangelij govori o tem, kako se je Jezus obrnil k svojim učencem in rekel: 
»Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na 
prestol svoje slave« (Mt 25,31). Gre za slovesen uvod v pripoved o vesoljni 
sodbi. Potem ko je živel na zemlji v ponižnosti in revščini, se Jezus sedaj 
predstavi v pripadajoči mu božanski slavi, obdan z množico angelov. 
Celotno človeštvo je zbrano pred njim in On s svojo oblastjo loči ene od 
drugih, kakor pastir loči ovce od koz. 
Tistim, ki jih je postavil na svojo desnico je rekel: »Pridite, blagoslovljeni 
mojega Očeta! Prejmite v dediščino kraljestvo, ki vam je pripravljeno od 
začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi 
dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan 
sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.« Pravični so ob 
tem presenečeni, saj se ne spomnijo, da bi kdaj srečali Jezusa in toliko 
manj, da bi mu pomagali. Toda On nadalje izjavi: »Kar koli ste storili enemu 
od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Te besede vedno naredijo 
na nas globok vtis. Jezus se na skrit način pusti srečati in nam kot berač 
izteguje roko. Nato prilika o sodbi nadaljuje s predstavitvijo kralja, ki odžene 
proč od sebe tiste, ki se začasa življenja niso zanimali za potrebe bratov in 
sester. Tudi oni so presenečeni in vprašajo: »Gospod, kdaj smo te videli 
lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo 
postregli?« S tem so hoteli reči: »Če bi te videli, bi ti zagotovo 
pomagali!«  Toda kralj jim bo odgovoril: »Česar niste storili enemu od teh 
najmanjših, tudi meni niste storili.« Na koncu svojega življenja bomo sojeni 
glede na ljubezen, glede na naše konkretno prizadevanje ljubiti in služiti 
Jezusu v naših najmanjših in najbolj pomoči potrebnih bratih in sestrah. 
Jezus bo prišel ob koncu časov sodit vse narode, prihaja pa k nam vsak 
dan na različne načine in nas prosi, da ga sprejmemo. Devica Marija naj 
nam pomaga srečati ga v njegovi Besedi v evharistiji in istočasno v bratih 
in sestrah, ki trpijo zaradi lakote, bolezni, zatiranja, krivičnosti, da bi ga 
lahko naša srca sprejela v sedanjosti našega življenja, da bomo od njega 
sprejeti v večnosti v njegovo kraljestvo luči in miru. 

Zakaj je lažje imeti tri otroke ali več, kot pa dva ali enega? 
Vse od rojstva tretjega otroka poslušam: »Tri imate? To je pa naporno, 

jaz imam že dva dovolj.« Kljub trem predšolskim otrokom nisem na robu z 
živci ali popolnoma izčrpana. Breme se pri otrocih namreč ne sešteva po 
matematični logiki 1 otrok + 1 otrok + 1 otrok = trojno breme. V resnici je z 
vsakim otrokom lažje! 

Vsak dan se soočamo z nešteto nepredvidenimi situacijami. Pri 
drugem otroku smo izurjeni v previjanju, poznamo tisoč in en način za 
uspavanje in vemo, da vsaka kritična situacija prej ali slej mine.  

Tretji otrok se rodi v utečeno družino. Tehnično plat imamo 
naštudirano. Naštudirano imamo tudi to, da je otrok več in da je mama ena 
sama. To vesta tudi starejša otroka, zato ob rojstvu dojenčka ne doživita 
takšne spremembe, kot jo doživijo edinci. Dva otroka sta navajena, da je 
treba kdaj počakati in da nista sama. Ob rojstvu dojenčka se zato še bolj 
povežeta in postaneta samostojnejša, saj jima je hitro jasno, da mama nima 
treh parov rok. Enako je s starši. Pri tretjem otroku se ne obremenjujemo 
več, kakšne psihične posledice bo rojstvo novega 
člana pustilo na starejših otrocih. Ne skrbi nas, ali 
nam bo uspelo zadovoljiti vse fizične, psihične in 
čustvene potrebe otrok. Gotovo nam bo: ne 
popolno, a gotovo dovolj dobro. 

Pri prvem otroku sva se z možem pogosto 
počutila kot animatorja. Plesala sva, pela, se igrala letalo in si izmišljevala 
vse mogoče, da bi pomirila sitno malo bitje. Malčici je bilo pač dolgčas. Ko 
se je rodil drugi, je bilo podobno. In pri tretjem? Luksuz! Starejša dva sta 
kompanjona, ki jima ne zmanjka idej za akcijo. Najmlajšega preprosto 
odložim tako, da ima dober razgled nad dogajanjem, in grem v miru kuhat 
kosilo. Dokler ne postane lačen, mu gotovo ne bo dolgčas! 

Z vsakim otrokom bolj uživamo v starševstvu: ker se nam ob 
vsakem novem otroku zazdi, da je še bolj namenjen crkljanju; ker smo mirni 
in vemo, da se naši otroci dobro počutijo; ker se z vsakim otrokom lažje 
sprejemamo kot starši z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi; ker se znamo 
veseliti drobnih dojenčkastih radosti, saj vemo, kako hitro minejo.  

Poskusite, boste videli! 
Kdo je tisti, ki zjutraj prvi priteče k dojenčku, ga objame in mu pove, kako 
zelo ga je pogrešal? Starejši bratci in sestrice. Malo debelušno bitje, ki kuka 
izpod odejice, sorojencem (vsaj večino časa) prinaša veliko več, kot so na 
drugi strani prikrajšani, ker imajo starši zanje po novem rojstvu nekoliko 
manj časa. Včasih kar tekmujejo, kdo se bo hitreje stisnil k njemu! 
»Ne,« zato odgovarjam nejevernim znancem. »Z vsakim je lažje. In lepše. 
Poskusite, boste videli!« 

Eva Markovič: https://www.iskreni.net/zakaj-je-lazje-imeti-tri-otroke-kot-dva-ali-enega/ 

https://www.iskreni.net/author/evam/
https://www.iskreni.net/zakaj-je-lazje-imeti-tri-otroke-kot-dva-ali-enega/


Dragi starši in otroci! Biti kristjan, pomeni, živeti v Božji ljubezni in jo 
razodevati. Tisto kar se iz človeka razodeva je tudi privlačno za 
drugega. Krščanstvo ima tako prihodnost samo, če se bo v človeku, 
predvsem pa v krščanskem cerkvenem občestvu, razodevalo Božje 
življenje. Za to Božje življenje pa se je treba potruditi: spoznavati in 
živeti to, kar nam Bog govori po Jezusu Kristusu. Zato vas prosim, da 
spoznavate in utrjujete podobo Boga tudi s pomočjo katehez. 
 
PRVI RAZRED: poglavje 26: Sveti Martin 

Otroci spoznajo zgodbo svetega Martina. 11. novembra smo praznovali 

martinovo. Na ta dan goduje sveti Martin, 

katerega človekoljubna gesta delitve vojaškega 

plašča z beračem je postala simbol solidarnosti. 

Otrokom predstavite zgodbo o svetem Martinu 

(najdete jo na povezavi https://katoliska-

cerkev.si/god-sv-martina). Pomagajte otroku pri 

razmisleku kdo je dober, naštejte dobra dela, ki 

jih lahko stori on. Otroci naj nato rešijo naloge v 

delovnem zvezku na straneh 78 in 79. Ker je 

naslednjo nedeljo 1. adventna nedelja, skupaj z 

otroci izdelajte adventni venec.  
 
DRUGI RAZRED: poglavje 11: 
Jezusova domovina 
Otroci spoznavajo Jezusovo 
domovino. Otrokom pokažite 
fotografije različnih bivališč ljudi,  
tudi najskromnejša bivališča 
revnih po svetu. Otroku dajte 
vedeti, da mora biti hvaležen za 
svoj dom in za svojo domovino. 
Na globusu (ali zemljevidu) 
skupaj poiščite Slovenijo, nato pa 
še domovino Jezusa-Sveto 
deželo ali Palestino. Otrokom 
preberite svetopisemski odlomek 
Lk 2,1-5. Nato naj otroci rešijo 
naloge v delovnem zvezku na 
strani 25. Ker je naslednjo nedeljo 
1. adventna nedelja, skupaj z 
otroci izdelajte adventni venec.  

TRETJI RAZRED - št. 7: Kesam se (2. del) 
Tudi v prihodnjem tednu bomo razmišljali o kesanju. Upam, da vsak večer 
ponavljate spovedni obrazec na strani 31. 
Jezus je razodel sv. Favstini Kowalski tole: »Ko 
prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate 
v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom, 
vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše 
srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da 
iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti 
samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo 
zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja.« Kaj pomeni:  
* »Moj Bog«: da je Bog osebni Bog, Oseba, ki me ljubi in mi odpušča 
* »žal mi je«: pomeni želeti dobro sebi in bližnjemu, obžalovati slabo  
* »da sem grešil«: priznati krivdo in greh ter se pokesati 
* »in žalil tebe«: z grehom prelomimo ljubezen do Boga, naredimo škodo 
sebi in bližnjim 
* »ki si moj najboljši Oče«: Bog je naš Oče, od katerega smo prejeli živ-
ljenje; je najboljši od vseh ljudi na svetu, zato mu rečemo, da je najboljši.  
* »trdno sklenem, da se bom poboljšal«: odločiti se postati boljši, prijaz-
nejši, doslednejši 
* »pomagaj mi s svoj milostjo. Amen«: Človek sam od sebe ne more biti 
dober. Potrebuje pomoč Boga. Zato ga molimo in prosimo za pomoč. 
NALOGA na strani 30. Starši naj vizitko fotografirajo iz obeh strani in jo 
pošljejo najpozneje do petka, 27. 11. po e-pošti katehistinji s. Hermini. Ne 
pozabi na jutranjo in večerno molitev … 
 
ČETRTI RAZRED – št. 6: Bog vidi stisko svojega 
ljudstva 
Se spomnite Jožefa, ki so ga bratje prodali? 
Trpel je, ampak Bog je zanj poskrbel na 
drugačen način, za katerega pa takrat, ko so ga 
bratje prodali, nihče ni vedel. Bog takrat ni 
poskrbel samo za brate, ampak tudi za njihove 
potomce. Izbral je Mojzesa, ki ga je rešil že kot 
dojenčka. Nato ga je kot odraslega poklical v 
gorečem grmu in ga poslal nazaj k faraonu, da 
pri njem izprosi, da vsi Izraelci odidejo iz Egipta. 
V Svetem pismu poiščite in preberite 2 Mz 3, 1-8a.10.  Bog skrbi za 
slehernega človeka, tudi  za nas, in nas ne zapusti niti v trpljenju. V trpljenju 
spoznamo in začnemo razlikovati resnične in navidezne vrednote. Pogosto 
ne moremo vedeti, kakšne načrte ima z nami Bog in zato, kaj je dobro za 
nas in kaj ne.  Potrebno je prositi za spoznanje in moč za sprejemanje božje 

https://katoliska-cerkev.si/god-sv-martina
https://katoliska-cerkev.si/god-sv-martina


volje.  V vsakem Očenašu molimo: »Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, 
tako na zemlji.«Dragi veroučenci, pa tudi starši, Bog ve, kakšne načrte ima 
z nami, mi ne. Zato, učimo se vsi predajati Njemu in mu prepustiti, da se 
zgodi Njegova volja. Mnogo lažje nam bo in bolj mirno bomo živeli. 
Naučimo pa tega tudi druge, da se bodo radi opirali in zaupali Bogu. To je 
naloga za celo družino, zato se vestno vsi skupaj trudite za to.    
  
PETI RAZRED – št. 6: Jezus je trta, mi smo mladike 
Jezus je velikokrat opazoval trto, njene mladike in grozde. Videl je 
življenjsko povezanost med mladiko 
in trto, zato je sebe rad primerjal z 
vinsko trto in nas z mladikami. 
Poiščite v Svetem pismu Jn 15, 1-8 
in ga preberite. Mladika prejema 
življenjsko moč s sokom, ki prihaja 
iz trte. Jezus si želi, da bi bili tudi mi 
z Njim tako notranje povezani, saj je 
On vir božjega življenja v nas. Pri 
krstu je začelo utripati božje 
življenje v nas. Takrat se je zgodilo nekaj podobnega kot pri cepljenju 
dreves, trte. Podobno je tud z nami. Ko se rodimo smo navadni ljudje, s 
krstom zaživi božje življenje v nas in z njim prejmemo posvečujočo milost. 
Za nas je to izreden božji dar. Posvečujočo milost prvič prejmemo pri 
svetem krstu in če jo z grehom izgubimo, jo s kesanjem in s sveto spovedjo 
lahko obnovimo. Vsak dan božje življenje v nas raste in vsak dan postajamo 
bolj podobni Jezusu. Naša naloga je, da se zato vsak dan trudimo s 
plemenitim življenjem ohranjati božje življenje in posvečujočo milost. 
Potrudimo se z dobrimi deli, z lepo besedo, za čisto misel in iskreno molitev.      
  
ŠESTI RAZRED – št. 6: Lahkoverni ljudje 
Zagotovo poznate kakšnega športnika, ki verjame, da mu določeni čevlji 
prinašajo srečo, ali pa kašnega sošolca, ki mu določen svinčnik prinaša 
srečo pri preverjanju znanja. Tudi Izraelci so potem, ko so pod Sinajsko 
goro že dolgo čakali Mojzesa, pomislili na stare navade in si ustvarili malika 
- tele, ki naj bi nadomestil Boga in za katerega so verjeli, da ima 
nadnaravno moč. Malikovanje in čaščenje namišljenih bogov je bilo v tistem 
času in je še sedaj zelo razširjeno in pelje v greh. Ravnanje Izraelcev je bilo 
na potovanju še zelo pod vplivom poganske miselnosti, ki so jo prinesli iz 
Egipta. Zlato tele je bila za njih zahteva po moči, da bi premagali težave. 
Mojzes si je prizadeval za spravo med Izraelci in Bogom, vendar pa je 
vedel, da so Izraelci trdovratno ljudstvo in da bodo morali prevzeti 
odgovornost za svoja dejanja. Ne samo Izraelci, tudi danes ljudje ustvarjajo 

malike. Vsi, ki se bojijo številke 13, verjamejo v horoskop, prečkanje črnega 
mačka. Naši maliki so lahko tudi sredstva družbenega omrežja. Če jih 
znamo pravilno uporabljati, so lahko v veliko pomoč, lahko pa nam škodijo. 
Mojzes je na gori Sinaj prejel dve tabli z zapovedmi. Te zapovedi so prave 
smernice, ena in edina pot, ki nas pelje do Boga in nobeni maliki ne morejo 
tega nadomestiti. Zahvalite se Bogu za čudovite stvari, ki nam jih daje.  
 
SEDMI RAZRED št. 6: Spreminjam se, odraščam 
Vabim vas, da si za to katehezo 
izberete tihi prostor, kjer boste 
lahko sami s seboj. Nato si za 
začetek odgovorite na 
vprašanja, kako ste zadovoljni 
sami s seboj. Odgovorite si: 1) 
Kako mi je všeč moja 
zunanjost? 2) Kaj me moti na 
moji zunanjosti (kaj bolj, kaj 
manj)? 3) Kako doživljam samega sebe? 4) Kako sem zadovoljen s svojim 
spolom? 5) Kako sprejemam svoje sošolce, kako svoje starše, kako 
prijatelje? Odgovori bodo samo vaši in zato naj bodo iskreni. V Svetem 
pismu poiščite in preberite Psalm 139. Normalno je, da se v tem času 
spreminjate, saj odraščate v samostojne in odgovorne osebe. Spremembe 
se dogajajo tako na telesni, duševni, kot tudi na duhovni ravni. S tem se 
seveda pojavljata strah in negotovost. A, kot ste prebrali v Psalmu, vsak 
korak je Bogu znan že pred našim. Bog je v vsakega človeka položil 
čudovite in različne sposobnosti in naša naloga je, da jih razvijamo naprej.  
Razmislite in v zvezek napišite svoje pravilo za srečno mladost. V molitvi 
se Bogu zahvalite, za to kar ste in v kar odraščate.    
 
OSMI IN DEVETI RAZRED 
Katehist Samo Pučnik je zapisal: Z 
birmanci smo pretekli teden preko 
videokonference govorili o 
Stvarjenju sveta in kako 
neizmerna je Božja dobrota, da je 
kljub padcu oziroma izvirnem 
grehu, Bog, po svojem Sinu, 
znova poklical človeka k sebi. Prav 
tako smo preko videokonference 
prisluhnili katehezi Martina Goloba 
o tem Zakaj biti kristjan. V prihodnjem tednu pa bomo skupaj odkrivali, kako 
je Gospod preko poslanstva prerokov, klical k sebi Izraelsko ljudstvo. 

Darovi 

Svetega Duha: 

 

1. modrosti, 

2. umnosti, 

3. svêta, 

4. moči, 

5. vednosti 

6. pobožnosti 

7. strahu 

Gospodovega  

 


