
 

1. Jutri, 8. februarja, bomo obhajali Prešernov dan, slovenski kulturni praz-
nik. To je priložnost, da kristjani obnovimo zavest o dosežkih srečevanja 
evangelija s kulturo slovenskega naroda. »Svetu, v katerem je lepota po-
trebna, da ga ne prekrije somrak obupa. Lepota in resnica, obe razveselju-
jeta človeško srce.« (Pavel VI. umetnikom) Naj bo kulturni praznik prilož-
nost, da kaj lepega preberemo, ustvarimo, obnovimo in si prikličemo v spo-
min. Prihovčani imamo čudovite pesmi domačinke Zdenke Serajnik. Vze-
mimo jih v roke, jih preberimo in razmišljajmo o njihovem sporočilu. 

2. Vsem, ki ste v mesecu januarju darovali za potrebe cerkve iskren boglonaj: 
družini Alojza in Danija Lubeja, Jožefu Pliberšku, družini Branka Brumeca, 
družini Marjana Juharta (Kreps), Lubi Zajko, družini Antona Juharta, družini 
Franca Špesa, družini Nade Brence, Alojzu Pučniku, Tonetu Polegeku 
(»župan«, družini Milana Trdina, Karolini Gumzej, Majdi Zabukovšek, Olgi 
Bučar in neimenovanim. Iskren boglonaj. Hvala tudi vsem, ki ste ob pogre-
bih darovali za cerkev sv. Jošta. 

Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. TRR: SI56 044300001927213 

3. Hvala Petru Tonkoviču, Jožetu Pučniku in Simonu Korošcu za pospravlja-
nje jaslic; hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 
 

Papež Frančišek: »Dobro se počutiti, da bi dobro peli in dobro peti, da bi se 
dobro počutili!« 

 

Telesno zdravje je sicer velika Božja dobrina, a je le znamenje neke 
druge, še večje dobrine, ki jo prinaša samo Jezus Kristus. To je duhovno 
zdravje, ki zagotavlja večno življenje v Božji ljubezni. Telesno zdravje, ki 
ga je Jezus obilno delil, je bilo znamenje ali preroška napoved odrešenja 
in to je bil pravi in končni namen Jezusovega delovanja. Moralna krepost 
in večno življenje sta tudi pravi in končni namen našega življenja. Bog nas 
ni ustvaril zato, da bi čim bolj zdravo in čim dlje živeli na tem svetu, ampak 
da bi bili njemu podobni in deležni njegove ljubezni. Zato nam Jezus vrača 
duhovno zdravje, ki se začenja z vero vanj in z ravnanjem po njegovem 
zgledu.         Iz pisma za postni čas 2021 slovenskih škofov. 

 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK nas vsako leto 
spomni, kako velik zaklad je naša pesem in koliko 
bogastvo se zrcali v našem duhovnem snovanju. Že 
leta 1866 je Stritar ob Prešernovih pesmih ugotovil, 
da se more milijonski narod Slovencev pred zborom 
velikih pokazati ravno s Prešernovimi Poezijami. Pa 
ne le z njimi: pokaže se lahko tudi z vsem nadaljnim 
pesniškim snovanjem. Prav ima Cankar, ki je sicer 
tako kritičen, ko navdušeno vzklikne: „Naš jezik je 
pesem in naša pesem je – vrisk!“ 
Krepka, zdrava in pogumna rast klije med Triglavom in Kolpo, med Muro 
in Sočo. Poguma pa nam dajejo ravno naši kulturni delavci, naši pesniki, 
v katerih se zgosti vsa naša ljubezen in misel. Kdo, če ne pesniki, so nam 
z besedo, ki vre iz globin slovenskega kolektivnega mišljenja, svetili kot 
semafor na pot v prihodnost? Ravno Slovenci, ki smo tisoč let ostali živi 
pod tujo in sovražno nam oblastjo, smo izjema v zboru evropskih narodov. 
Drugi so v umetnosti lahko uveljavljali to ali ono umetniško strujo in 
tekmovali z njimi, mi pa smo se s pesmijo borili za svoj obstoj! 
Kako da se je Vodnikova vedrina prelila v Prešernovo otožnost in trpkost? 
Kateri od njiju ima prav? Zamislimo se v zgodovinski položaj! Kakor hitro 
je vladajoča nemška buržuazija zaznala, da se tam v globinah nekaj giblje 
in da si želi k soncu, je privila svoje administrativne in politične vijake, da 
čim prej uduši mlado rast; in svobodoljub Prešeren se je znašel v nič kaj 
zavidljivem položaju. Spoznal je, v koliki nevarnosti je pravkar prebujena 
ljudska zavest. Bilo mu je tem težje, ker je istočasno doživel ljubezensko 
razočaranje pri Primičevi Juliji. Najhuje pa ga je skelelo, da „Slovenec mile 
ne ljubi matere, vanj upajoče“, da mu je le malo mar, kaj bo z njegovim 
narodnim kolektivom. Zato mu na glas zakliče: „Željé, da zbúdil bi 
slovenš’no celo!“. To je Prešernov program: prebujenje in delavnost in 
odgovornost naših ljudi.             Zdenka Serajnik 
 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
07. 02. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Silvo Pliberšek 

Ponedeljek 08. 02. 2021 

Prešernov dan, d.p. 
Ob 18.00 za + Petra Korošca in rodbino 

Torek 09. 02. 2021 

Apolonija (Polona), mučenka 

Ob 18.00 za + Franca Brumeca (Tinekov; 8. 

dan) 

Sreda 10. 02. 2021 

Sholastika, redovnica 

Ob 15.00 pogreb in nato maša za + Marijo 

Hohler 

Četrtek 11. 02. 2021 

Lurška Mati božja 

Svetovni dan bolnikov 

Ob 18.00 za + Alojzijo Klajžar (8. dan) 

Petek 12. 02. 2021 

Feliks, opat 

Ob 15.00 pogreb in nato maša za + Terezijo 

Brdnik 

Sobota 13. 02. 2021 

Gilbert, škof 
Ob 7.00 za +Janeza Županeka (obl.)  

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
14. 02. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Jožico Leskovar (N54) 



OBNOVA ZVONIKA CERKVE SV. JOŠTA 

Dragi farani! Pred nami je nujna obnova strehe zvonika in pozneje tudi 
obnova strehe cerkve sv. Jošta. Vem, da smo v času pandemije, vem tudi, 
da ste nekateri preizkušeni z izgubo dela, boleznijo ali drugimi križi, zato 
prosim predvsem tiste, ki vam je nekoliko lažje, da po svojih močeh, morda 
vsak mesec kakšen manjši dar, namenite za obnovo zvonika. V dokaz, da 
je res potreben obnove, dodajam nekaj fotografij. Hvala za razumevanje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Papež Frančišek: Brez bogoslužja ni krščanstva  
Bogoslužje je torej temeljno za kristjanovo življenje, saj se ravno tu srečuje z 

Jezusom. Kristus postaja navzoč v Svetem Duhu preko zakramentalnih znamenj: 

od tu za kristjane izvira potreba, da se udeležujejo božanskih skrivnosti. 

Krščanstvo brez bogoslužja je krščanstvo brez Kristusa.  
Bogoslužje je dogodek, je pripetljaj, je navzočnost, je srečanje, je srečanje s 

Kristusom. Kristus postaja navzoč v Svetem Duhu preko zakramentalnih znamenj: 

od tu za nas kristjane izvira potreba, da se udeležujemo božanskih skrivnosti. 

Krščanstvo brez bogoslužja je – upal bi si reči – krščanstvo brez 

Kristusa. Brez celotnega Kristusa. Celo v najbolj golem obredu, 

kakor so ga nekateri kristjani obhajali in ga obhajajo na krajih 

ujetništva ali na skritem v neki hiši v času preganjanj, Kristus 

postane realno navzoč in se daruje svojim vernikom. 

Vsakokrat ko obhajamo krst ali posvetimo kruh in vino pri 

evharistiji ali s svetim oljem mazilimo telo bolnika, je tukaj Kristus! On 

deluje, On je navzoč. Navzoč je kakor takrat, ko je ozdravil slabotne ude 

bolnika ali pri zadnji večerji izročil svojo oporoko za zveličanje sveta. 
 

Molitev v času epidemije COVID-19 
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, 
zdravje, potrpežljivost in moč. 
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, 
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, 
da bomo trpečim pomagali z dejanji. 
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. 
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. 
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. 
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, 
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. 
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 



Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem: 
Vse evangelije najdete tukaj:  
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603
003989E9?OpenDocument 
Današnji evangelij: https://www.youtube.com/watch?v=ckchVlEXFiA 
Vabljeni, da februarsko Mavrico prelistate in podelite s svojimi veroučenci:  
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2020-21/06/mobile/index.html 

 
PRVI RAZRED ŠT. 16, DRUGI RAZRED ŠT. 20: Očenaš  

Kaj je molitev? Molitev je pogovor z Bogom. 
Pripovedujemo mu lahko stari, ki nas težijo, hkrati pa 
mu govorimo tudi o lepih in veselih trenutkih. S tem 
postajata Bog in odnos z njim del našega življenja. 
Katere molitve otroci že poznajo? Skupaj jih ponovite. 
Če otroci še ne poznajo molitve Oče naš, jih jo naučite 
moliti. Razložite jim, kaj pomenijo posamezni stavki v 
molitvi. Kdo nas je naučil moliti molitev Oče naš? Z 
otroki preberite svetopisemski odlomek Mt 6,5-15. 
Otroci prvega razreda naj rešijo naloge v delovnem 
zvezku na straneh 49 in 50, otroci drugega razreda pa 
na strani 43. 
 

TRETJI RAZRED - št. 17: Božja beseda  
Tokrat  je veroučna ura namenjena Božji besedi. V učbeniku je kar dolg 
odlomek na strani 70 in 71, ki pa prinaša bogato vsebino. Iz njega 
odkrijemo, da so v dobro zemljo vsejani tisti, ki besedo poslušajo, jo 
sprejmejo in obrodijo sad. Pogovarjajte se s starši, kakšna zemlja ste vi za 
seme Božje besede? Ali lahko obrodite dober sad, če Božje besede ne 
poslušate? Kaj naj bi bili dobri sadovi? Ko poslušamo Božjo besedo pri 
maši v cerkvi, pri verouku ali jo beremo iz Svetega pisma in učbenika si jo 
zapomnimo, se trudimo po njej ravnati. Morda si jo zapomnimo, a ko pride 
domov so naše misli pri 
drugih stvareh. Jezusova 
beseda ne ostane v srcu. 
Če je tvoje srce kamnito, v 
njem Božja beseda ne 
more pognati korenin in kaj 
hitro se nehaš truditi biti 
dober, ko se sošolec iz tebe 
norčuje. Morda pustiš, da v 
srcu raste trnje, ker ne moliš  in ne hodiš k maši. Dobra zemlja si le takrat, 
ko narediš domačo nalogo, pomagaš staršem, greš ko sveti maši, se lepo 
igraš prijatelji, sodeluješ pri verouku, v šoli, kajti takrat si prisluhnil Jezusu. 

Verjetno ti vedno ne uspe, vendar je pomembno, da se za to trudiš. Ko 
beremo ali poslušamo odlomek iz Svetega pisma, včasih ne razumemo, kaj 
nam Jezus želi z njim povedati, zato potrebujemo razlago. Pri sveti maši 
nam Božjo besedo razloži duhovnik, doma starši, pri verouku katehistinja. 
V prvem delu svete maše prisluhnemo Božji besedi in sodelujemo. Na 
strani 72 v učbeniku poveži, napiši odgovore na črto, zgoraj pa nariši, 
kakšna zemlja si ter to stran pošlji s. Hermini. 
 
ČETRTI RAZRED – št. 16: Božje ime je Sveto  
Zakaj je Božje ime Sveto? Bog je presveti, 
popolnoma drugačen, ki si ga ne moremo 
predstavljati. Biva med ljudstvom, pa vendar se 
nihče ne more primerjati z Njim. Izraelci, iz 
spoštovanja do Boga, njegovega imena sploh 
niso izgovarjali. Vsakega, ki je malomarno 
izgovarjal Božje ime ali ga preklinjal, so 
kamenjali. Sosednji narodi pa so častili razne podobe in podobno zahtevali 
tudi od Izraelcev. Trije judovski možje niso hoteli moliti zlate podobe, zato 
jih je kralj vrgel v gorečo peč, v kateri pa niso zgoreli. V Svetem pismu 
preberite: Dan 3, 1-30. Nebukadnesar  je ob njih spoznal, kdo je njihov Bog 
in ukazal spoštljivo govoriti o Izraelovem Bogu. Božja zapoved pravi: »Ne 
skruni Božjega imena«, kar pomeni, da vedno in povsod spoštljivo 
izgovarjamo božje ime. Mnogi ljudje preklinjajo Boga, Marijo in svetnike. To 
je izraz človekove nekulture in nespoštovanje ljudi in Boga. Zato je prav, da 
pazimo na svoje besede in da premislimo, kaj bomo povedali. Lepo 
govorjenje ni le spoštovanje materinega jezika, je spoštovanje ljudi in 
samega sebe. Opominjajte se med seboj, da se čim prej odvadite grdega 
izražanja.        

PETI RAZRED - št. 17: Z Jezusom 
zmagujemo  
Na svetu je mnogo lačnih ljudi. Na eni 
strani so lačni kruha in na drugi strani so 
lačni sreče. Prvi nimajo niti kosa kruha. 
Drugi pa so sredi kupa hrane nesrečni. 
Pa vendar zakaj niso srečni, če imajo 
vsega na pretek? Je človeku res dovolj, 

da je sit, oblečen, spočit in ima lepo stanovanje? Ne moremo biti srečni in 
zadovoljni, če nimamo mirne vesti in če naša duša ni v prijateljstvu z 
Bogom. Jezus pravi: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake 
besede, ki pride iz božjih ust.« V Svetem pismu preberi odlomek Mt 4, 1-
10. Skušnjavec se je približal Jezusu, da bi ga zapeljal v greh, ampak Jezus 
ga premaga s postom, zaupanjem v Boga in molitvijo. To je najmočnejše 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603003989E9?OpenDocument
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603003989E9?OpenDocument
https://www.youtube.com/watch?v=ckchVlEXFiA
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2020-21/06/mobile/index.html


orodje za boj v skušnjavah. To je orodje, s katerim tudi mi zmagujemo nad 
skušnjavcem. Bliža se postni čas in lepo vabim, da si v učbeniku preberete 
vse, kar piše pod naslovom »postni čas«. Vabim pa vas, da si v tem 
postnem času zadate cilj, da premagate svoje skušnjave: manj TV, manj 
računalnika, manj telefona, manj sladkega. V DZ na strani 81 spremljaj svoj 
koledar postnih dejavnosti in jih pridno zapisuj.  
 
ŠESTI RAZRED - št. 17: V težavah smo povezani 
Doživljamo veliko krivic in ponižanj. Veliko je 
lažnivega govorjenja, obrekovanja, zavajanja, tistih, 
ki so krivično obsojeni, spolno zlorabljeni ali ponižani. 
Pomislite, ali ste bili kdaj ponižani, ste trpeli krivico in 
ali ste bili pripravljeni odpustiti povzročitelju bolečine? 
V učbeniku imate zelo lepo zgodbo iz knjige Odpusti 
mi, Nataša. To je resnična zgodba Sergeja Kurdakov, 
ki je kot preganjalec kristjanov v Rusiji, tudi sam 
postal kristjan in umrl mučeniške smrti za Boga. Od 
Jezusovih časov pa vse do danes so bili kristjani velikokrat preganjani. Za 
nas velja, da smo pogumni in da se v trpljenju podpiramo v  molitvi. Prerok 
Izaija, ki naznanja Kristusa, je zgled nenasilnega prenašanja in 
premagovanja trpljenja. Po njem smo vsi poklicani, da se zgledujemo po 
Jezusovi zapovedi ljubezni, saj nas le ta opogumlja za dostojanstveno 
premagovanje vsakih bolečin. Zaupajmo tudi mi v božjo pomoč, da bomo 
lažje prenašali in premagali trpljenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

SEDMI RAZRED - št. 16: En dan z Jezusom  
Kaj nam pomeni, »en dan preživeti z 
Jezusom«? Kaj pomeni živeti in delati z 
Jezusom (Ora et labora)? V učbeniku si 
preberite zgodbo o Čevljarju Martinu. Cel  
dan je čakal Jezusa, da pride na obisk, 
Bog pa mu ves čas  pošilja različne ljudi. 
Čevljar Martin je ob koncu dneva 
žalosten, saj ne ve, da je preko ljudi 
prihajal k njemu sam Jezus. Šele, ko se 
je spomnil Njegovih besed, je razumel. 
Preberite v Svetem pismu Mt 25, 35-36; 
40b. »Lačen sem bil in si mi dal jesti, 
žejen sem bil in si mi dal piti«, zeblo me 
je in si me povabil k sebi. Ves čas, ko si 

danes pomagal tem ljudem, si pomagal meni. Jezus poskrbi za vse. O tem 
poročajo vsi evangelisti. Preberite Jn 6, 1-13. Jezus skrbi za duhovno in 

telesno hrano.  Pomaga s čudeži, poskrbi za ljudi in pritegne tiste, ki so 
pripravljeni sodelovati. Vsakdo ima veliko dobrih lastnosti, vabi pa tudi nas, 
da svojih dobrih lastnosti ne skrivamo, saj po njih Bog nasičuje lačne.  Tudi 
mi se potrudimo, da bomo delali dobro vsakemu človeku, kot čevljar Martin, 
v zavesti, da vse, kar naredimo, naredimo Jezusu.  
 
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI  
Pretekli teden smo se pogovarjali o pomenu 
botrov v našem življenju ter kako izbira bir-
manskega botra vpliva na našo krščansko 
življenje. Prav tako smo utrjevali znanje o za-
kramentih, pri tem nam je pomagal župnik iz 
Vidma Mitja Markovič, ki je na zanimiv način 
razlagal to, zakaj je Bog postavil zakra-
mente. 

Škofijska gimnazija AMS in Dijaški dom 

AMS vabita na 

VIRTUALNE INFORMATIVNE DNEVE 

v petek, 12. in v soboto, 13. 2. 2021 od 9. 

ure naprej. 

Obiščite jih na e-stojnicah: 

https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/skofijska-gimnazija-ams-maribor  in  

https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/dijaski-dom-ams-maribor .  

Prijazno vabljeni bodoči dijaki. 

https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/skofijska-gimnazija-ams-maribor
https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/dijaski-dom-ams-maribor

