
 

 

1. Od začetka epidemije do danes je po večini čistila cerkev gospodinja Mir-
jana Magič, od danes naprej pa vnovič lepo prosim, da se organizirate po 
vaseh. Hvala za razumevanje. 

2. Po stari navadi bodo prihodnjo nedeljo ključarji po prvi in drugi sv. maši 
pobirali sedežnino ali »činž« (lahko pa dar prinesete v župnišče tudi med 
tednom). Kot lansko leto je predvideni dar 20.00 evrov, kdor pa ne zmore, 
pa naj da toliko kolikor zmore. Ne gre za plačilo sedežev, ampak za staro-
davni način prebujanja zavesti, da smo vsi odgovorni za vzdrževanje naših 
sakralnih prostorov. Letos bomo obnavljali zvonik cerkve sv. Jošta (predra-
čun znaša 42.000 €, obenem pa moramo popraviti še zalogovnik centralne 
kurjave, skratka velik finančni zalogaj. Zato se vam tem bolj priporočam za 
vaše darove. Hvala za razumevanje in za vsak vaš dar! 

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

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

Papež Frančišek: Živeti post ljubezni pomeni poskrbeti za tistega, ki 
trpi, ki je zapuščen ali v stiski zaradi pandemije Covid-19. V razmerah 
velike negotovosti glede jutrišnjega dneva, ko se spominjamo be-
sede, ki jo je Bog namenil svojemu Služabniku: »Nikar se ne boj, saj 
sem te odkupil« (Iz 43,1), s svojo ljubeznijo podarimo besedo zaupa-
nja in dajmo drugemu čutiti, da ga Bog ljubi kot sina. 

 

 

Dragi otroci, preberite današnji evangelij in ga pripovedujte staršem: 
Vse evangelije najdete tukaj:  
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC125
8603003989E9?OpenDocument 
Današnji evangelij:  
Oglejte si tudi marčevsko Mavrico: 
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2020-21/07/mobile/index.html 
Preberite križev pot za otroke:  
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/jezusova-pisma?Open 
Blagoslovljen postni čas. 

 

MOLITEV ZA VSAK DAN POSTNEGA ČASA  
Dobri Bog, s svojim usmiljenjem in z ljubeznijo se 
nas še posebej dotikaš v postu. 
Poslal si svojega Sina, da nam skozi evangelij in 
odločitev za križ odpre vstajenjska vrata v Božje 
kraljestvo. Tudi mi ti odpiramo vrata svojih src, da v 
nas zasveti luč vere, upanja in ljubezni ter v zadnjih kotičkih naše 
duše prežene temo dvoma, skušnjav, skrbi in strahu. 
Pomagaj nam, da bomo s svojimi dejanji prenašali luč vere na 
naslednje rodove in da bomo svetel zgled otrokom in mladim v 
iskrenem veselju in pogumu. Amen. 
 

Prihova:                     petek, 26. 02. 2021 Sp. Grušovje:          petek 16. 04. 2021 

Raskovec:                  petek, 05. 03. 2021 Preloge:                 četrtek 23. 04. 2021 

Dobrova :                    petek, 12. 03. 2021 Vrhole:                    petek, 30. 04. 2021 

Dobriška vas:             petek, 19. 03. 2021 Sevec:                     petek, 07. 05. 2021 

Pobrež:                       petek, 26. 03. 2021 Prepuž:                   petek, 14. 05. 2021 

Novo Tepanje:            petek, 02. 04. 2021 Vinarje:                   petek, 21. 05. 2021 

Zg. Grušovje:             petek, 09. 04. 2021 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

 

Molitev na začetku posta 
O Milostljivi Bog, čudovito si človeka ustvaril. 
Dal si mu svoje zapovedi in ga vabiš, naj izbere življenje. 
Ne zavračaš nas, svojih otrok, tudi če smo zapustili tvoja pota. Z 
očetovsko ljubeznijo nas iščeš in vabiš v svojo skupnost. Poslal si svojega 
Sina Jezusa Kristusa, da bi v njem spravil padli svet s seboj. 
Ozri se dobrotljivo na nas, usmiljeni Oče. Blagoslovi nas v teh dneh 
spreobrnjenja in pokore. Daj nam novo srce in stanovitnega duha.  
Sprejmi naše molitve, post in dobra dela in nas poživi v svoji pravičnosti.  
Amen. 

1.  postna nedelja 

Družinska nedelja 
21. 02. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Ignaca Zabukovška (obl.) 

Ponedeljek 22. 02. 2021 

Sedež apostola Petra 
Ob 18.00 za + Pavlo Kropf (obl.) 

Torek 23. 02. 2021 

Polikarp, škof 
Ob 18.00 za + Marijo Hohler (8. dan) 

Sreda 24. 02. 2021 

Matija, apostol 

Ob 18.00 za + Antona Brdnika, starše, tete in 

strice ter Sebastjana Kočnika 

Četrtek 25. 02. 2021 

Valburga, opatinja 

Ob 18.00 za + Slavka Bučarja (obl.) in soro-

dnike 

Petek 26. 02. 2021 

Aleksander (Branko), škof 
Ob 18.00 za + Terezijo Brdnik (8. dan)  

Sobota 27. 02. 2021 

Baldomir, spokornik 

Ob 7.00 za + Marijo (obl.), Maksa in Antona 

Sajka, Janeza in Frančiško Pučnik 

2.  postna nedelja 

Nedelja žena in mater 
28. 02. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Marijo Brumec (obl.), Albina 

in sorodnike 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603003989E9?OpenDocument
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/2281D7900FC2BD1BC1258603003989E9?OpenDocument
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2020-21/07/mobile/index.html
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/jezusova-pisma?Open


Če bi vedel/a... 
Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam, kako zaspiš, bi te pokril mnogo 
bolj nežno in molil Boga, da čuva tvojo dušo. 
Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam, ko odhajaš skozi vrata, bi te objel, 
poljubil in poklical nazaj za še en objem in še en poljub.  
Če bi vedel, da danes zadnjič slišim tvoj glas, ki me nežno hvali in 

vzpodbuja, bi vzel kamero in 
posnel vsako tvoje dejanje in 
besedo, da bi si to lahko 
predvajal vedno znova, dan za 
dnem. 
Če bi vedel, da je danes zadnjič, 
potem bi si vzel minuto več, se 
ustavil in rekel "ljubim te", 
namesto, da bi predpostavljal, 
da to že veš. 

Če bi vedel, da je danes zadnjič, bi s teboj delil ta dan, namesto, da bi ga 
izpustil, ker bi si mislil, da bo takšnih še veliko. 
Jutri ni obljubljeno nikomur, ne mladim ne starim in danes je morda zadnja 
priložnost, da močno objamete tistega, ki ga imate radi. 
Torej, če čakate na jutri, zakaj tega ne storite danes? 
Če jutri nikoli ne pride, potem boste zagotovo obžalovali dan, ko si niste 
vzeli dodatnega časa za nasmeh, objem ali poljub in ker ste bili preveč 
zaposleni, da bi podarili nekomu tisto, za kar bi kasneje izvedeli, da je bila 
njegova zadnja želja. 
Zato primite vaše ljubljene danes, jim šepetajte na uho in povejte, kako radi 
jih imate. Vzemite si čas za "žal mi je", "prosim, oprosti mi", "hvala" ali "saj 
je v redu"... ..... in če jutri ne pride, ne boste obžalovali današnjega dne. 
 

Papež Frančišek po telefonu 
Devet mesecev po svoji izvolitvi je papež Frančišek na silvestrovo želel 
presenetiti redovnice v španskem samostanu. Ker se po telefonu ni 
oglasila nobena redovnica, je na tajnici pustil sporočilo z željami za novo 
leto. Sprva je veselo vprašal: „Le kaj delajo redovnice, da ne dvignejo 
slušalke?“ In potem je sporočil: „Jaz sem, papež Frančišek. Rad bi vam 
zaželel vse dobro. Poglejmo, ali lahko spet pokličem kasneje. Bog vas 
blagoslovi.“ Pet redovnic iz španskega samostana Lucena v provinci 
Cordoba je bilo zelo presenečenih, ko so poslušale sporočilo. In seveda 
so bile tudi razočarane, da so zamudile papežev klic. Tri argentinske 
sestre v samostanu namreč papež pozna osebno. Po nekaj poskusih so 
redovnice po telefonu le dosegle papeža. 
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

1. POSTNA NEDELJA 

Spreobrnite se in verujte evangeliju. 

21. 02. – 28. 02. 2021 
 

 

 
 

Papež Frančišek o postu: Ko hodimo po poti posta, ki nas vodi k veliko-
nočnim praznovanjem, se spominjamo Njega, ki »je sam sebe ponižal tako, 
da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu« (Flp 2,8). V tem 
času spreobrnjenja prenovimo svojo vero, zajemimo »živo vodo« upanja in 
z odprtim srcem sprejmimo Božjo ljubezen, ki nas spreminja v brate in ses-
tre v Kristusu. Med velikonočno vigilijo bomo obnovili obljube našega krsta, 
da se bomo po delovanju Svetega Duha prerodili v nove moške in ženske. 
A že pot posta je, tako kot celotno krščansko romanje, vsa v luči vstajenja, 
ki spodbuja čustva, drže in odločitve tistega, ki hoče hoditi za Kristusom. 

Post je čas, da verujemo oziroma da sprejmemo Boga v svoje življenje 
in mu dovolimo, da »prebiva« pri nas (prim. Jn 14,23). Postiti se pomeni 
osvoboditi naše življenje tega, kar ga obremenjuje, tudi od zasičenosti z 
informacijami – resničnih ali lažnih – in potrošniških proizvodov, da bi odprli 
vrata svojega srca Njemu, ki k nam prihaja ubog v vsem, a »poln milosti in 
resnice« (Jn 1,14): Božji 
Sin Odrešenik. 

Včasih je za prebudi-
tev upanja dovolj biti ple-
menit človek, »ki odloži 
svoje nujne skrbi, da bi iz-
kazal pozornost, naklonil 
nasmeh, rekel spodbudno 
besedo in sredi tolike 
brezbrižnosti komu pri-
sluhnil« (prav tam, 224). 

V zbranosti in v tihi molitvi nam je upanje dano kot navdih in notranja 
luč, ki osvetljuje izzive in izbire našega poslanstva: zato je bistveno, da se 
zberemo za molitev (prim. Mt 6,6) in na skrivnem srečamo Očeta nežnosti. 

Živeti post z upanjem pomeni čutiti, da smo v Jezusu Kristusu priče 
novega časa, v katerem Bog »vse dela novo« (prim. Raz 21,1-6). Pomeni 
dobiti Kristusovo upanje, ki da svoje življenje na križu in ki ga Bog obudi 
tretji dan, »vselej … vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za raz-
log upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). 

 



KATEHEZE – za otroke in odrasle! 
 

PRVI RAZRED : poglavje 17 in DRUGI RAZRED - pogl 21: Pust, post 
in pepelnica  
Na pepelnično sredo se je začel postni 
čas. Trajal bo 40 dni. Postni čas je 
obdobje priprave na največji krščanski 
praznik – veliko noč. Vabi nas k 
spreobrnjenju in nam daje priložnost, 
da postanemo boljši ljudje. To pomeni, 
da se ozremo v svoje življenje in 
pogledamo, kje drsimo v udobje. 
Molitev, odpoved in dobra dela so deli 
spokornega življenja in stebri 
prizadevanja v postnem času. V postnem času tudi premišljujemo, kako je 
Jezus umrl za nas. Še posebej v molitvi križevega pota. To pot je Jezus 
prehodil s križem na rami in na koncu umrl. Od tega trenutka dalje imajo 
vsi naši križi smisel. Kakšnega? Vsak lahko najde smisel svojega križa, 
težav, tako, da se vpraša, kaj so mu dobrega prinesle, kaj se je z njimi 
naučil, spoznal… Ali pa jih daruje za nek namen.  
Otrokom predstavite značilnosti postnega časa: vijolična barva, molitev, 
dobra dela, odpoved, obred pepeljenja, Jezusovo trpljenje. 
Otroci 1. razreda naj rešijo naloge na straneh 52 in 53, otroci 2. pa naloge 
na straneh 44 in 45. Otroci obeh razredov si naj izberejo postni izziv 
(pomaga mami, gleda manj TV, več bere, se odpove kateri od sladkarij…) 
in se ga držijo. 

TRETJI RAZRED - št. 18:  
PROSIM IN SE ZAHVALJUJEM 
Počitnice so za nami in pred nami 
je veroučna ura, kjer bi naj 
spoznali koga prositi in kako se 
zahvaljevati.  
Najprej si v učbeniku na strani 74 
preberite svetopisemski odlomek: 
Jezus ozdravi deset gobavcev. S 
Starši se pogovarjaj in skušaj 
spoznati kdo je gobavec in kakšna 

bolezen je gobavost? Bolniki so se čutili kaznovane in izločene. Želeli so 
ozdraveti. A takrat še zdravila za gobavost niso poznali. Zato so Jezusa 
tako glasno prosili, da jih ozdravi. Jezus jih je uslišal in jih ozdravil.  
S to zgodbo nam Jezus želi povedati, da bomo pomoč prejeli, če ga bomo 
prosili in verovali vanj. Temelj njihove ozdravitve je bila prav vera. Verovati 

pomeni verjeti, da Jezus ni navaden človek, ampak Božji sin in da on lahko 
pomaga. Hkrati pa nas Jezus opominja, naj se ne pozabimo Bogu in ljudem 
zahvaliti za vse, kar prejemamo. 
Vsak lahko osebno prosi Boga in se mu zahvaljuje. Pri sveti maši prosimo 
in se zahvaljujemo kot skupnost. Prosimo za papeža, duhovnike, bolnike, 
za mir navzoče pri maši in za umrle. 
Po vsaki prošnji odgovorimo: PROSIMO TE, USLIŠI NAS. 
Preberi še zgodbo v učbeniku na strani 76 ter jo pobarvaj. Povej jo 
staršem… Vsak dan se Bogu za nekaj zahvali in mu izreči tudi kakšno 
prošnjo. Vsaj tri zahvale in tri prošnje zapiši na stran 77 in to stran pošlji v 
petek ali soboto s. Hermini! 
V teh izredni razmerah, ko ni mogoče biti vsako nedeljo pri maši v cerkvi, 
naj vaš dom vsaj za pol ure postane hiša molitve. Seveda pa ne pozabite 
na vsakodnevno jutranjo in večerno molitev.  
 
ČETRTI RAZRED – št. 17: Gospodov dan 
Posvečuj Gospodov dan. Šest dni delaj 
in opravljaj vsa svoja dela. Sedmi dan pa 
je dan za Gospoda. Ne opravljaj 
nobenega dela, ne ti, ne tvoji družinski 
člani. V Svetem pismu preberi 2 Mz 20, 
8 -11. Izraelci so se strogo držali te 
zapovedi in praznovali soboto. V 
izgnanstvu, med tujci je niso mogli 
praznovati, so pa zato takoj po vrnitvi 
toliko srečnejši. Po Jezusovem vstajenju 
mi ne praznujemo več sobote, ampak 
nedeljo, saj je njegovo vstajenje za nas 
največji praznik. Kako pa se doma 
pripravljamo na praznovanje nedelje? Preberete kakšno dobro knjigo? 
Premislite, kako ste preživeli teden? Si vzamete čas za Boga, molitev, sv. 
mašo, … Se pripravite tudi na zunaj? Pospravite svoje stvari in posesate 
hišo? Naredite to brez upora in slabe volje? Naj se tudi v nas pozna, da se 
pripravljamo na nedeljo in da je to Gospodov dan. Izraelci so se strogo 
držali zapovedi in vzemimo si jih za zgled. Naj bodo naša srca vesela 
Gospodovega dne, predvsem pa da se držimo naše zapovedi posvečuj 
Gospodov dan. Naj nam ne bo pretežko.  
  
PETI RAZRED - št. 18: Jezus oznanja Božje usmiljenje  
Predstavljal si: imaš prijatelja, ki te prosi za 50 € in obljubi, da ti jih čez en 
teden vrne. Čez teden pride spet k tebi in namesto, da bi ti vrnil denar, te 
prosi še za 50 € in obljubi, da čez teden vrne celotni dolg. Čez nekaj dni 



pride in te spet prosi. Kaj mu boš rekel? Mu boš posodil? Ga boš napadel? 
Povedal, da je dovolj? Jezus nas o vsem tem pouči v priliki o izgubljenem 
sinu. V Svetem pismu preberi Lk 15, 11- 24. S to priliko nam želi povedati, 
da nam je vedno pripravljen odpustiti. Pomembno je le, da se kot izgubljeni 
sin, resnično kesamo, iskreno priznamo, trdno sklenemo, da se bomo 
poboljšali in smo pripravljeni izpolniti pokoro. Bogu nismo dolžni le nekaj 
denarja, ampak življenje. Vsak dan znova grešimo, vendar nam vedno 
znova odpušča, če se le kesamo. Če bi ravnal kakor mi, potem bi nam 
odpustil enkrat, dvakrat, potem pa povedal, da nimamo več možnosti. 
Vendar tega nikoli ne reče. Bog je vedno pripravljen odpustiti, kajti Bog ni 
kakor mi. Pri spovedi nas sprejema, kakor je usmiljeni oče sprejel 
izgubljenega sina. Vabi nas k dobroti, velikodušnosti, marljivosti, …i.      
 
ŠESTI RAZRED - št. 18: Z Jezusom postajamo novi ljudje  

Na bel list papirja napiši svoje 
dobre in slabe lastnosti. Naj 
bodo slabe zapisane v enem 
in dobre v drugem stolpcu.  
Zgodba o Aniti, ki jo imate 
zapisano v učbeniku, zelo 
lepo prikazuje, kako se je 
dekle ob nenadni poškodbi 
zelo spremenilo - spremenila 
se je v novo Anito. Tudi učenci 
in žene so ob nenadni novici 

postali popolnoma prenovljeni. Novica o Vstalem Kristusu učencev ni 
prepričala. Niso je vzeli resno in so jo imeli za blebetanje.  V Svetem pismu 
preberite Lk 24, 1 – 12. Šele večerno srečanje z Jezusom jih je naredilo 
nove učence ( Jn 20, 19 – 20). To osebno srečanje z Jezusom, ki so bili 
ves ta čas »zaklenjeni« vase, jih je naredilo vesele in pogumne pričevalce. 
Jezus nam s svojim vstajenjem odpira dostop do novega življenja. Poišče 
nas tudi takrat, ko se iz strahu pred okoliščinami zaklenemo v svet svoje 
zaprtosti in predsodkov. Kristusovo vstajenje se dogaja povsod, kjer so 
ljudje iz ljubezni solidarni z vsemi. Zgodi se lahko tudi pri nas.  Vprašajmo 
se, kaj moramo spremeniti, da bomo postali novi ljudje. Na belem listu si 
poleg slabih lastnosti dopišite v drugi stolpec, kako lahko spremenite slabe 
lastnosti v dobre.  
 
SEDMI RAZRED - št. 17: Kaj pa vi pravite, kdo sem?  
Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo Jezus? Čudeži, Nazaret, Bog, trpljenje, 
odrešenje, križ, …? Kaj pa vi pravite, kdo je Jezus? Jezusa je zanimalo, kaj 
ljudje pravijo o njem. Zanimalo ga je, kdo je Sin človekov, a ljudje so 

naštevali preroke, njega pa niso omenili. V 
Svetem pismu si preberite Mt 16, 13-20.  
Zanimalo ga je tudi, kaj pravijo apostoli in 
dobil odgovor, da je Božji Sin. Jezus jim je 
strogo zapovedal ,naj tega ne povejo 
nikomur. Danes sprašuje tudi nas, kdo je 
On? In kdo je? Ljudje imamo različne 
poglede na to, kdo je Jezus. V svojem 
zemeljskem delovanju je bil nekaj 
posebnega. Mi spoznavamo Jezusa v 
Cerkvi. Vemo, da odrešuje vsakega od nas 
in da po nas odrešuje tudi druge. Vsak 
izmed nas je tudi Jezusov pričevalec – v 
besedi in dejanju. A, kdo je za mene 
Jezus? Na to vprašanje si mora odgovoriti 
vsak sam. Vsak izmed nas je tudi 
povabljen, da je »Peter« skupnosti, v kateri živi, dela in jo sooblikuje.   
 
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI  
Na naši veroučni uri smo na 
zadnje bolj poglobljeno 
spoznavali dar in znamenje 
Kristusove ljubezni do nas - 
Sveto Evharistijo. Tako smo 
spoznavali različne pomene 
svete maše, o tem kdaj je 
Jezus postavil sveto evhari-
stijo in kako kot Kristusovi 
učenci živimo ravno iz te ob-
ljube. Da bi lažje spremljali Sveto mašo smo nato spoznavali poglavitne 
dele svete maše in se o njih pogovarjali. 

 

Iz spisov šolskih otrok 

      Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To se imenuje 

monotonija. (namesto monogamija) 

      Pri nas doma ima vsak svojo sobo. Samo oče ne, on mora spati 

pri mami. 

      Joj, ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja. 

      Med tednom Bog živi v raju, v nedeljo pa pride v cerkev. 

      Adam in Eva sta živela v Parizu. (namesto paradižu oz. raju) 

      Papež živi v Vakuumu. (namesto Vatikanu) 


