
 

1. Danes po maši bodo ključarji pobirali sedežnino ali »činž«, tisti pa, ki ne 
morete k maši pa lahko prinesete med tednom. Pred nami je obnova 
zvonika cerkve sv. Jošta, popravilo zalogovnika centralne peči, skratka ve-
lik finančni zalogaj. Zato se vam tem bolj priporočam za 
vaše darove. Hvala za razumevanje in za vsak vaš dar! 

2. Prihodnjo nedeljo bo z nami p. Igor Salmič iz Ptuja. 
Spovedoval bo takole: 
(a) zjutraj od 6.45 do 7.00 v dvorani; nato med mašo 
od 7.00 do 7.30 v spovednici; potem spet od 7.30 do 
8.15 v dvorani.  
(b)  od 9.30 do 10.00 v dvorani; od 10.00 do 10.30 v spovednici; od 
10.30 do 11.15 v dvorani; (c) popoldan od 15.20 do 16.00 v dvorani, 
nato pa bo sledila sveta maša, ki jo bo obhajal p. Igor.  
Dragi farani, očistimo svoja srca v 'kopeli' zakramenta svete spovedi, 
da bodo velikonočni prazniki duhovno bogati in osrečujoči. Vabljeni! 

3. Iskrena hvala za rezanje v vinogradu (Alojzu Lubeju, Janezu in Branki 
Pučnik, Dušanu in Štefki Podergajs, Jožefu Pučniku, Branku Brumecu, 
Petru Tonkoviču in Viktorju Vivodu), za pospravljanje božične zvezde na 
zvoniku (Alfonzu, Matjažu in Marku Zajku, Darjanu Gorenaku in Slavku Le-
skovarju,  hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

DRUŽINA, TI SI KAKOR ZDRAVJE! 
V času pandemije ostanimo še posebej osredinjeni na družino. 
Pandemija naj bo prednostni čas staršem, ki lahko razmišljajo o svoji 
rasti od poročnega dne dalje in o tem, kako še naprej zoreti v ljubezni 
in spoštovanju svojega zakonca.  
1. »Ne pozabimo moliti za zakon in družino, predvsem za tiste v krizi, 
ki se borijo z brezposelnostjo ali pa živijo rano ločitve.«  
2. Ne pozabimo na »Gospodov dan, ko se posvetimo svojim dragim 
in ga živimo skupaj z njimi, tako pri obhajanju svete maše kot v 
trenutkih sproščenosti«.  
3. Ne pozabimo, da je Cerkev »Božja družina« in »družina družin«. 
S tega vidika smo verniki povabljeni, da ostanejo blizu družinam v 
težavah, še posebej tistim, ki jih je prizadela pandemija covida-19, 
kakor tudi starejšim osebam in osebam v stiski. 
 

Nadškof Alojzij Cvikl birmancem: Spoštovani prijatelji, pripravnice 
in pripravniki na birmo! Vem, da se že pridno pripravljate 
na birmo, vaše osebne binkošti, in da ste sedaj sredi 
priprav na ta dogodek. Na vašo birmo se pripravljam tudi 
jaz. 
Vem, da imate nekateri težave najti primernega botra. 
Bodite strogi pri izbiri in izberite najboljše. Izberite tistega, 
ki vas bo spremljal na poti vere še naprej. Predvsem pa 
si ga upajte prositi, da za vas moli. V pismu mi prosim 
napišite, zakaj ste izbrali tega botra. Prosim vas, da iskreno napišete, 
kako boste za svojo vero srbeli po birmi, pomembnem času vašega 
odraščanja. Čas po birmi je eden ključnih obdobij v vašem življenju, 
ko boste postajali samostojni in trdno grajene osebnosti. 

 

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. 

 

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 

Ponedeljek 01. 03. 2021 

Albin (Zorko), škof 
Ob 18.00 za + Franca Brumeca ml. (Tinekov) 

Torek 02. 03. 2021 

Neža (Agnes) Praška, klarisa 

Ob 18.00 za + Emila Škornika (obl.), hčerko 

Lidijo ter starše Janeza in Julijano Pučnik 

Sreda 03. 03. 2021 

Kunigunda, kraljica 
Ob 18.00 za + Gretico Rankl (N37) 

Četrtek 04. 03. 2021 

Hadrijan Škotski, mučenec 

Ob 18.00 za + Jožefo Pliberšek (obl.), Antona 

in Marijo 

Petek 05. 03. 2021 

Janez Jožef od Križa, redovnik 

Prvi petek 

Obisk bolnikov 

Ob 18.00 za + Gabrijelo Polegek 

(Gričnik) 
Sobota 06. 03. 2021 

Marcijan, mučenec 

Ob 7.00 za + Franca Polegeka (2334) 

Krst Jane Leskovar 

3.  postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 
07. 03. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za +Janeza (obl.), Frančiško in 

Miro Pučnik  
Ob 16.00 za + Janeza Ozimiča (2206) 
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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. 

 

Nadškof Alojzij Cvikl prosi vse, ki bodo letos prejeli sv. birmo, da mu 
napišejo pismo, ki naj vsebuje motive za prejem svete birme. Ob teh 
vprašanjih pa je prav, da se vsi vprašamo, kako se pripravljamo na 
birmo otrok, kako smo otrokom zgled vere, kako poglabljamo svojo 
vero, kaj nam pomeni zakrament in kako ga živimo.  
Sveta birma je pečat na pismo sv. krsta (Slomšek). To pomeni, da ni 
dovolj, da smo krščeni, ampak, da s „pečatom Svetega Duha“, to je z 
darovi (modrosti, umnosti, svèta, moči, vednosti, pobožnosti in 
strahu Gospodovega), oznanjamo Kristusa v sedanjem svetu. 
 

Prošnja za prejem sv. birme  
Pripravnik na birmo lastnoročno napiše pismo - prošnjo nadškofu, v kateri 
opiše sebe, pripravo na birmo in razlog, zakaj želi prejeti zakrament svete 
birme.  

V pismu iskreno zapiši naslednje: 
1. Najprej se kratko predstavi: kdo je (ime, priimek), opiše kako se je 
pripravljal skozi vsa leta (npr. rad - nerad obiskoval verouk, na željo koga 
je hodil k verouku, kaj je spoznal pri verouku, en lep trenutek iz veroučnih 
ur). Posebej naj opiše kako se je leto pripravljal na birmo.  
2. Zakaj meni, da je pripravljen na prejem zakramenta sv. birme? Napiše 
razloge, zakaj želi prejeti zakrament sv. birme, v čem vidi smisel 
zakramenta. 
3. Na kratko predstavi botra in zakaj si je izbral ravno njega za botra, kaj 
mu to pomeni, ali čuti da mu je potreben. Kaj pričakuje od botra? Kje se 
vidi po birmi? Bo sodeloval pri mladinski skupini, animatorjih, skavtih, 
pevskem zboru, ministrantih? Kje bi rad aktivno sodeloval? 
4. Na koncu zastavi nadškofu vprašanje ali nekaj vprašanj (do 3), kaj želi, 
da mu nadškof pojasni, kaj ga vznemirja, kaj mu ne da miru, na kaj želi 
da mu nadškof odgovori. In se podpiše. 

Napiše npr. stran ali več A4 formata, lastnoročno. Pisava naj bo 
čitljiva. Kandidat za birmo pismo odda katehetu, ki bo vsa pisma 
zbral in jih posredoval meni, mesec dni pred birmo. 

 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Učitelj, dobro je, da smo tu-

kaj. Postavimo tri šotore... 

28. 02. – 07. 03. 2021 
 

 

 
 

Papež Frančišek: Molitev v vsakdanjem življenju 
Kdor moli, je kakor zaljubljenec, ki vedno nosi v srcu ljubljeno osebo, 

kjerkoli že je. Vsako veselje postane razlog za slavljenje, vsaka preizkušnja 
je priložnost za prošnjo na pomoč.  

Molitev je okno, ki gleda na skrivnost: osvetli nekaj korakov, ki so 
pred nami, in se nato odpre na celotno realnost, ki je pred njo in jo presega. 
Ta skrivnost nima nemirnega ali tesnobnega obraza: poznavanje Kristusa 
nas naredi zaupne, da tam, kjer naše oči in oči našega razuma ne morejo 
videti, ni nič, ampak nas nekdo čaka, tam je neskončna milost. In tako 
krščanska molitev vliva v človeško srce nepremagljivo upanje: kakršnakoli 
izkušnja se dotakne naše poti, Božja ljubezen jo lahko obrne v dobro. 

So ljudje, ki živijo, misleč stalno na prihodnost. »Pa saj bo bolje …« A 
ne sprejmejo današnjega, kakor je. To so ljudje, ki živijo v fantaziji, ne znajo 
razumeti pojma realnega. Molitev se opravlja v danes. Jezus nam prihaja 
naproti danes, v tem danes, ki ga živimo. In molitev je ta, ki spreminja ta 
danes v milost, ali bolje, spreminja nas: pomirja jezo, podpira 
ljubezen, pomnožuje veselje, daje moč za odpuščanje.  

V kakšnem trenutku se nam bo zdelo, da nismo več mi, ki živimo, ampak 
da milost živi in deluje v nas po molitvi. Milost nas čaka. A ne pozabite: 
sprejeti danes. Ko pride misel jeze, nezadovoljstva, ki te vodi v 
zagrenjenost, ustavi se. Recimo Gospodu: »Kje si ti? In kam grem jaz?« 

Gospod je tam. Gospod ti bo namenil prvo 
besedo, nasvet, da boš šel naprej brez 
grenkega soka negativnega.  

Molitev je vedno pozitivna, če 
uporabim profano besedo. Vedno te vodi 
naprej. Vsak dan, ki se začne, če je 
sprejet v molitvi, se pospremi s 
pogumom, tako da težave, s katerimi 
se soočamo, niso več ovire za našo 
srečnost, ampak pozivi Boga, 
priložnosti za naše srečanje z Njim.  

 



KATEHEZE – za otroke in odrasle! 
 

PRVI in DRUGI RAZRED : Jezus vabi 
Otroke povprašajte ali so že bili povabljeni na kakšno praznovanje, kosilo, 
zabavo. Kdo nas povabi na takšne dogodke? Po navadi tisti, ki nas ima rad 
oz. tisti, ki želi, da z njim praznujemo. Skupaj z otroki preberite 
svetopisemski odlomek Lk 14,15-24. Koga je gospodar povabil na gostijo? 

Jezus je naš prijatelj in 
nas zato vabi k sebi na 
veliko gostijo. Nekateri 
ljudje so veseli 
njegovega povabila, 
pridejo k njemu in se z 
njim pogovarjajo v 
molitvi in poslušajo 
Božjo besedo.  
Jezusovo vabilo 
sprejmemo tudi takrat, 
ko naredimo drugim 

dobro, ko se trudimo druge spoštovati, radi pomagamo, spolnjujemo svoje 
naloge… Nekateri pa se izgovarjajo, da nimajo časa, da ne zmorejo. V 
postnem času nas Jezus še posebej vabi, naj se dobro pripravimo na 
velikonočno praznovanje. Otroci naj na list narišejo vsaj kako dobro delo, 
ki ga bodo naredili v času do velike noči. Otroci drugega razreda naj rešijo 
naloge v delovnem zvezku na straneh 46 in 47.  
 
TRETJI RAZRED - št. 19:  Darujem ti 
V prejšnji uri smo skušali spoznati 
pomen prošenj in zahval pri sveti 
maši. Danes pa si zapomnite, da 
nam Bog govori po svoji besedi. 
Zato pri maši beremo Božjo 
besedo, to kar nam želi Bog na ta 
dan povedati. V besedno 
bogoslužje spadajo berila (ob 
nedeljah in praznikih sta dve, sicer 
je eno), evangelij, psalm, aleluja, 
pridiga, veroizpoved in prošnje za 
vse potrebe. Z darovanjem pa se začenja drugi del maše – evharistično 
bogoslužje. Beseda darovanje pomeni dejanje, s katerim obdarimo 
drugega. Darilo ni samo predmet, denar, ampak tudi vse tisto, s čimer 
drugega razveselimo, mu polepšamo dan. Pri darovanju pri sveti maši pa 

ministranti prinesejo na oltar pateno in hostijo ter kelih in vrčke z vodo in 
vinom. Duhovnik v imenu vseh 
vernih Bogu daruje kruh in vino. 
Ko duhovnik dviga kruh in vino, 
lahko vsak od vernikov Jezusu 
daruje tudi samega sebe. 
V učbeniku si na strani 78 
preberite svetopisemski 
odlomek: Čudež z moko in 
oljem. S Starši se o njem 
pogovarjajte o Eliju in vdovi. 
Preberite si tudi zgodbo (o juhi 

iz kamna), ki jo bodo starši dobili po e-pošti. Iz svetopisemskega odlomka 
in zgodbe boste spoznali kaj pomeni darovati, drugega razveseliti in Jezusu 
darovati samega sebe, svoje življenje, delo, igro, veselje in žalost, 
razumevanje in prepir.  
V učbeniku si poglejte na strani 81 svete posode, ki jih uporabljamo pri sveti 
maši. Rešeno nalogo na tej stran pošljite s. Hermini. 
Smo v postnem času, ko smo povabljeni, da razmišljamo o Jezusovem 
trpljenju, ki nas pripravlja na veliko noč, na praznovanje Jezusovega 
vstajenja. 
 
ČETRTI RAZRED – št. 18 in PETI RAZRED: Kristjani praznujemo 
nedelje in praznike  
Nekateri prazniki so naši osebni: rojstni dan, god, krstni dan. Drugi so 
državni in kulturni: dan državnosti, dan samostojnosti,  Prešernov dan. 
Kristjani pa praznujemo nedelje in cerkvene praznike. Vsak praznik nas 
spominja  dogodkov, ki so 
nam pomembni in se jih 
radi spominjamo.  
Pomembno je, da se na 
praznik pripravimo zuna-
nje in notranje. Očistimo 
hišo, pa tudi, da gremo k 
sveti spovedi in k sv. 
maši. V Svetem pismu si 
preberite priliko o veliki 
gostiji: Lk 14, 16 – 24. 
Jezus nas uči, da se moramo odzvati njegovemu povabilu, saj nas vabi on 
sam. Vabi nas, da praznujemo nedeljo, kot praznik počitka in srečanja  z 
Njim.  Največji krščanski praznik je velika noč,vsaka nedelja pa mala velika 
noč. Poznamo zapovedane in nezapovedane praznike, Gospodove in 



Marijine, pa tudi praznike svetnikov. S pomočjo koledarja boste naredili 
domačo nalogo. Veroučenci 4. razreda 18. katehezo v delovnemu zvezku, 
za veroučence  5. razreda pa boste starši dobili delovni list na vaš 
elektronski naslov in lepo prosim, da rešenega do petka pošljete nazaj.   
  
ŠESTI RAZRED - št. 10: Stopimo v šolo modrosti 
Pripovedi o Marku in Janiju, ki jo imate v učbeniku, poiščite nadaljevanje in 
zaključek. Kako se zgodba zaključi? Nato v Svetem pismu preberite 1 Kr 3, 
16 – 28. Salomon je bil moder mož in je z modrostjo in preudarnostjo rešil 

prepir med ženama, ki sta se 
borili za živega otroka. Ko je 
Izrael slišal razsodbo, se je 
zbal, saj so videli v njem 
Božjo moč. Kje je dobil 
Salomon takšno moč, pa si 
preberite 1 Kr, 3, 5 – 14. 
Salomon se je zavedal svojih 
omejitev in je Boga prosil za 
modrost, da bo z njo lahko 
pomagal vsakemu človeku. 
Modrost potrebuje pri vsakem 
odločanju in vsakem 

ravnanju.  Za modrost je zato molil in prosil Boga. Bogu je bilo zelo všeč, 
da ni prosil za bogastvo, ampak za modrost, zato mu je obljubil da ga bo 
nagradil z bogastvom, slavo in dolgim življenjem. Tudi nam naj bo modrost 
pomembnejša od bogastva, zato tudi mi prosimo zanjo. Modro in razumno 
srce nam pomaga, da se odločamo odgovorno in prav.  Za modre ljudi se 
Bogu tudi zahvaljujmo.  
 
SEDMI RAZRED - št. 18: Prišel je za 
vse ljudi  
Filip Neri, o katerem lahko veliko 
preberete v učbeniku, je bil človek z 
odprtim srcem za vse. Kot fant je 
zaradi revščine odšel k stricu, od 
katerega pa je po njegovi smrti 
podedoval veliko premoženje. Postal 
je duhovnik, odličen pridigar, zbiralec 
mladih fantov in deklet. V njem so 
našli prijatelja mladi brez prave vzgoje 
in z njim so se začeli svetovno znani »oratoriji«. Imel je široko ljubezen in 
spodbudno besedo. Pri njem so iskal pomoč celo tisti, ki so kasneje postali 

svetniki. V Svetem pismu poiščite in preberite Mt 19, 13 – 15. Jezus ima 
rad vsakega človeka. Še posebej je pozoren do zapostavljenih in nam 
odpira nova obzorja ljubezni. Govori nam po oznanjevalcih in se trudi z 
nami, da premagamo svoje predsodke. Preberite si tudi zgodbo o Petri in 
Sari. Takšnih primerov je danes veliko.  
Prosite Boga in mu obljubite, da bo po nas lahko prihajal med ljudi, jih 
sprejemal brez naših predsodkov in deloval po naših tenkočutnih in 
osvobajajočih odnosih.   
 
OSMI IN DEVETI RAZRED – 
BIRMANCI  
V veroučnem srečanju prete-
klega tedna smo se pogovar-
jali o pomenu posta in priča-
kovanju velike noči ter o tem 
kako se najbolje pripraviti na 
praznovanje tega največjega 
cerkvenega praznika. Prav 
tako smo se v petek 26. preko 
zooma udeležili naddekanij-
skega križevega pota, ki ga je vodil nadškof Alojzij Cvikl. Tako smo utrdili 
zavest, da nas je več v naddekaniji, ki se nas trudi spoznavati lepote naše 
vere in še bolj spletli vezi med nami. 

 


