
 

 

1. Danes OBHAJAMO OBLETNICO IZVOLITVE PAPEŽA FFRANČIŠKA, 
zato bomo sedaj po oznanilih zapeli zahvalno pesem, s katero se 
bomo zahvalili Bogu za čudovitega pastirja Cerkve, ki ima posluh za 
današnjega človeka, predvsem pa ljubezen do revnih, izkoriščanih, tr-
pečih in vsakršne pomoči potrebnih. 

2. Iskrena hvala Tini Sojar Voglar za vpisovanje v matične knjige in druge pi-
sarniške zadeve; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

3. Iskrena hvala nadškofu Marjanu Turnšku za obhajanje svetih maš zadnje 
tri dni. Reakcija na drugi odmerek cepiva je bila nekoliko agresivnejša, kot 
sem pričakoval. Hvala Bogu, da je za mano in spet se počutim po starem. 

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. 

Jorge Mario Bergoglio, član Družbe Jezusove, se je rodil 
17. decembra 1936 v Argentini. Leta 1998 je postal 
nadškof v glavnem mestu Buenos Aires, kardinal pa leta 
2001. Dne 13. marca 2013 je bil izvoljen za 266. papeža 
Katoliške cerkve in si je izbral ime Frančišek. Petrov 
sedež je tako zasedel prvi jezuit.  
 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. Stanislav Zore je (13.3.2021) v imenu Katoliške cerkve 
v Sloveniji čestital svetemu očetu Frančišku ob 8. 
obletnici njegove izvolitve na Petrov sedež. V pismu se 
je nadškof Zore v imenu slovenskih škofov, duhovnikov, 
redovnic in redovnikov ter vernikov zahvalil papežu 
Frančišku za njegov zgled evangeljskega življenja in za 
številne geste človeškega bratstva do bližnjih. Svetemu 
očetu je zaželel poguma in vztrajnosti pri spodbujanju 
kulture življenja, dialoga in pozornosti do najranljivejših 
skupin v družbi kot konkretnega znamenja naše vere.Ob 
sklepu pisma je nadškof Zore svetemu očetu zagotovil 
molitev Cerkve v Sloveniji. 
 

Letos mineva 150 let, odkar je papež Pij IX. (8.12.1870) razglasil sv. 
Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Zato poteka „Leto svetega 
Jožefa,“ ki ga bomo sklenili 8.12.2021. Priporočimo sebe in vso 
Cerkev njegovemu varstvu in molimo: 

 K tebi o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in 
ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, 
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, 
ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo 
Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si 
objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se 
milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo 
krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo 
močjo in priprošnjo.  
O preskrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno 
ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni 
polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas 
milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju 

zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, 
tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega 
nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo 
pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v 
nebesih. Amen! 

 

4.  postna nedelja 

Dekliška nedelja 
14. 03. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za +Marjano Županek (obl.) 

Ponedeljek 15. 03. 2021 

Ludovika de Marillac, red. 
Ob 18.00 za + Heleno Levart (2378) 

Torek 16. 03. 2021 

b. sl. Danijel Halas, duhovnik 
Ob 18.00 za + Olgo Satler (N22) 

Sreda 17. 03. 2021 

Jožef iz Arimateje 

Ob 18.00 za + Maksa Hojnika (obl.) in ženo 

Matildo 

Četrtek 18. 03. 2021 

Ciril Jeruzalemski, škof 
Ob 18.00 za + Antona Zajka (obl.)  

Petek 19. 03. 2021 

Jožef, Jezusov rednik 
Ob 18.00 za + Jožico Leskovar in Antona 

Sobota 20. 03. 2021 

Martin iz Brage, škof 
Ob 7.00 za + rodbino Špes (2296) 

5.  postna TIHA nedelja 

Družinska nedelja 
21. 03. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Avguština (obl.) in Stanislavo 

Juhart 

https://katoliska-cerkev.si/img/news/2021/03-mar/c46208561abd15b2b972521ef097a09d6609f7c2.jpg


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. 

 

Ljubljanski nadškof metropolit in 
predsednik Slovenske škofov-
ske konference (SŠK) msgr. 
Stanislav Zore se bo danes, v 
nedeljo, 14. marca 2021, udele-
žil žalne slovesnosti v spomin 
vsem žrtvam epidemije COVID-
19, ki bo potekala ob 11. uri na 
Žalah v Ljubljani (Park Mihe Po-
točnika). Skupaj s predsedni-

kom Republike Slovenije gospodom Borutom Pahorjem in drugimi držav-
nimi predstavniki ter predstavniki verskih skupnosti bo nadškof Zore obele-
žil obletnico prve smrtne žrtve zaradi bolezni COVID-19. V trajni spomin na 
vse žrtve epidemije ter kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev vseh po-
kojnih bo blagoslovil vrbo žalujko. 
 
 

 
 
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Papež Frančišek: Kaj je razlog veselja? Razlog je velika ljubezen Boga do 
človeštva, kakor nam nakazuje današnji evangelij: »Bog je namreč svet 
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Besede, ki jih 
Jezus izgovori med pogovorom z Nikodemom, povzamejo temo, ki je v sre-
dišču krščanskega oznanila. Tudi ko se zdi, da je situacija brezupna, Bog 
posreduje in ponudi človeku rešitev in veselje. Bog se namreč ne drži ob 
strani, ampak vstopi v zgodovino človeštva, vplete se v naše življenje, da 
bi ga poživil s svojo milostjo in ga rešil. 
Poklicani smo prisluhniti temu oznanilu ter zavrniti skušnjavo, da bi se čutili 
prepričani sami vase, da bi Boga zmanjšali, terjali absolutno svobodo od 
Njega in njegove Besede. Ko zberemo pogum in se prepoznamo takšne, 
kakršni smo, se zavemo, da smo kot osebe poklicani soočiti se s svojo 
šibkostjo in svojimi omejitvami.  
Prav je, da poznamo svoje omejitve, svoje slabosti. Moramo jih poznati, a 
nikakor zaradi njih obupati, temveč jih darovati Gospodu. On nam pomaga 
na poti ozdravitve. Vodi nas za roko, nikoli nas ne pusti samih. Bog je z 
mano in zato se veselim. Razveselimo se danes. 
Imamo resnično in veliko upanje v Boga Očeta, bogatega v usmiljenju, ki 
nam je dal svojega Sina, da bi nas rešil. In to je naše veselje. Seveda 
imamo tudi veliko žalosti, a če smo pravi kristjani, imamo tudi upanje in 
majhno veselje, ki raste in nam daje 
varnost. Ne smemo obupati, ko vidimo 
svoje omejitve, grehe in slabosti. Bog je 
tam, Jezus je na križu, da nas ozdravi. 
To je Božja ljubezen. Zreti križanega in 
si reči: »Bog me ljubi.« Res je, da 
obstajajo te omejitve, slabosti, grehi, a 
Bog je večji od teh omejitev, teh slabosti, 
teh grehov. Ne pozabimo, da je Bog večji 
od naših slabosti, naše nezvestobe, naših grehov. Primimo Gospoda za 
roko, zrimo v križ in pojdimo naprej. 

 

Papež med molitvijo za žrtve vojne v Mosulu 



KATEHEZE – za otroke in odrasle! 
 

PRVI RAZRED: št. 18: Križ 

Drugi dan velikonočnega tri-
dnevja je veliki petek. Letos bo ta 
2. aprila. V petek predpraznikom 
pshe (judovske velike noči) je dal 
Poncij Pilat Jezusa mučiti in 
križati, zato je veliki petek 
posvečen spominu jezusovega 
trpljenja in smrti. Tega se kristjani 
spominjamo zlasti ob molitvi križevega pota, ki opisuje do-godke od 
Pilatove obsodbe do Jezusove smrti. Veliki petek je edini dan v letu, ko 
večina krščanskih Cerkva ne obhaja svete maše - na ta dan je samo 
besedno bogoslužje brez evharistične daritve. Vzemite si čas in z otrokom 
zmolite otroški križev pot. Najdete ga na povezavi 
https://issuu.com/tanjap.novak/docs/kri_ev_pot_za_otroke___0a578763c924cf ali 
http://natalijapodjavorsek.splet.arnes.si/files/2020/03/KRI%C5%BDEV-POT-ZA-
OTROKE.pdf  
Jezus je trpel po krivici zaradi ljubosumja in zavisti, zavračanja in 
nesprejemljivosti. Tudi mi smo kdaj žalostni, ko nas kdo prizadene. Takrat 
lahko svojo bolečino zaupamo Jezusu. Jezus je s trpljenjem in smrtjo 
pokazal, da nas ima rad in da smo zaradi njegovega trpljenja in smrti 
odrešeni, saj je on premagal smrt in vstal od mrtvih. Tako nam je pokazal 
pot k Očetu, ki je v nebesih. Tega se veselimo, ko praznujemo veliko noč. 
Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku na straneh 54, 55 in 56.    
 
DRUGI RAZRED: št. 24: Jezus moli na Oljski gori 
Otroke vprašajte, kako ravnajo v stiski, težavah? Na 
koga se obrnejo, koga prosijo za pomoč? 
Jezus je rad hodil molit na Oljsko goro. Tudi na veliki 
četrtek, po zadnji večerji, ki jo je imel z učenci, je storil 
tako. Vendar je b ilo tokrat drugače. Jezus je vedel, 
da ga čakata trpljenje in smrt. Učenci so šli z njim. 
Prosil jih je, naj molijo. Jezus se je od njih oddaljil, da 
bi se sam pogovarjal s svojim Očetom. Padel je na 
kolena in Očeta v molitvi prosil, naj gre trpljenje mimo 
njega, vendar naj se zgodi Očetova volja. Prikazal se 
je angel in ga krepčal. Ko se je vrnil k učencem, ti niso molili ampak so 
spali. Jezus jih je zbudil in jim še enkrat naročil, naj molijo in ostanejo budni. 
Rekel jim je: «Molite, da ne pridete v skušnjavo.« Tudi Jezusa je bilo strah 
trpljenja, tako da se je potil. Njegov pot so postale kaplje krvi. Zato pravimo, 

da je Jezus na Oljski gori potil krvavi pot. Otroci si lahko pogledajo risanko 
na povezavi in rešijo naloge v delovnem zvezku na strani 51. 
 https://www.youtube.com/watch?v=dYPc-
lKb2bw&ab_channel=LittleSeedsChildren%27sMinistry  
 
TRETJI RAZRED - št. 21: Pridi, ljubi Jezus 
Pri verouku na daljavo nadaljujemo spoznavati potek in vsebine svete 
maše. Prihajamo do tistega dela, kjer se boste lahko, če boste vztrajali v 
pripravah, na dan prvega svetega obhajila prvič dejansko srečali z 
Jezusom pod podobo kruha. Tik pred prejemom molimo: Gospod, nisem 
vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja 
duša. Naučiti se to molitev in ko se bomo v živo srečali se bomo o njeni 

vsebini pogovorili. V učbeniku si 
na strani 87 preberite kaj pravi 
apostol Pavel. 
Podobno kot na slovesno kosilo, 
se pripravljamo tudi na sveto 
obhajilo, Del te priprave je 
zunanji: čista obleka, spoštljivo 
vedenje, poslušamo in 
odgovarjamo, eno uro pred 
obhajilom ne pijemo in ne jemo. 
Drugi del je notranji: obhajila ne 
smemo prejeti, če imamo smrtni 

greh. Potrebujemo spoved, kjer nam Jezus grehe odpusti, če jih priznamo 
in se jih kesamo. Prav tako pred obhajilom molimo Gospod nisem vreden… 
O podrobnostih dostojnega prejemanja obhajila se bomo pogovarjali v 
živo… V učbeniku si na strani 88 preberite, kako se pečejo hostije, ki se 
uporabljajo pri mašni daritvi. Potrudite se, da boste v nedeljo šli k sveti maši 
in pozorno spremljajte, kaj se dogaja na oltarju. Ob risbi hostije in keliha 
naštej, zakaj vse si Jezusu hvaležen in ta teden to stran pošljite s. Hermini. 

 
ČETRTI RAZRED – št. 20: Bog daje življenje  
Zgodba, ki jo imate v učbeniku govori o bratu, 
ki je svojemu bratu posodil ledvico, da je lahko 
preživel. To je res veliko dejanje. Vprašaj se:  
Kaj pa sem jaz pripravljen narediti za svojega 
brata ali sestro? Ali bi bil pripravljen tvegati 
svoje zdravje, da bi brat, sestra ozdravel? V 
Svetem pismu si preberite 1 Sam 26,6–31. 
Zakaj drugega ne smemo poškodovati? Zakaj ne smemo škoditi sami sebi? 
Zato, ker življenja nismo ustvarili sami, ampak nam je bil podarjen od Boga 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Petek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_(organizacija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1a
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evharistija
https://issuu.com/tanjap.novak/docs/kri_ev_pot_za_otroke___0a578763c924cf
http://natalijapodjavorsek.splet.arnes.si/files/2020/03/KRI%C5%BDEV-POT-ZA-OTROKE.pdf
http://natalijapodjavorsek.splet.arnes.si/files/2020/03/KRI%C5%BDEV-POT-ZA-OTROKE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dYPc-lKb2bw&ab_channel=LittleSeedsChildren%27sMinistry
https://www.youtube.com/watch?v=dYPc-lKb2bw&ab_channel=LittleSeedsChildren%27sMinistry


in je zato sveto. Peta zapoved nam govori: Ne ubijaj. To pomeni v vsakem 
stanju. Skrbimo pa tudi, da ne posnemamo filmskih dejanj, se ne 
pretepamo, ne razgrajamo, nismo uničevalni, ne gojimo maščevalnosti in 
sovraštva. Veselimo pa se življenja, ker je Bog gospodar in ga ni dovoljeno 
vzeti ne sebi, ne drugemu, ne nerojenemu otroku. Priporočam, da za 
takšne ljudi, ki nimajo upanja, radi molimo. 
 
PETI RAZRED – št. 20: Jezus je luč sveta 
Zgodilo se je v Jeruzalemu, ko je Jezus v 
soboto ozdravil slepega. V Svetem pismu 
si preberite Jn 9,1-38. Poleg vprašanj, ki 
jih imate v učbeniku, se vprašajte še: 
Zakaj je Jezus farizejem rekel, da so slepi, 
čeprav so imeli zdrave oči (Česa farizeji 
niso videli – z duhovnimi očmi)? Kdaj ste 
bili tudi vi slepi, čeprav imate zdrave oči. 
Sleporojeni je Jezusa prepoznal, farizeji 
pa ne. Če hočemo Jezusa prepoznati in 
razumeti, kaj želi, potem moramo paziti, da naše srce, ne bo hudobno, da 
v njem ne bo greha,  ker so sicer duhovne oči zatemnjene in ne morejo 
videti. Pri sv. maši Jezusa prepoznavamo, poslušamo in uživamo. Vendar 
vsega tega ne moremo, če prej svojega srca ne osvobodimo greha.  Zato 
je na začetku vsake svete maše kesanje. Čas, ko Bogu povemo, da nam 
je žal vsega slabega. To je začetek našega sodelovanja z Bogom, ki je luč 
našega življenja.  
 
ŠESTI RAZRED - št. 20: Odprta vrata na stežaj  
Veselje, ki je namenjeno vsem in pozdravi, ki nagovorijo vsakega. To je 
govorica prijateljstva in ljubezni. Na binkoštni praznik je Cerkev na stežaj 
odprla svoja vrata za vse narode. V Svetem pismu si preberite Apd 2,1–41. 
Jezus je iz preprostih ljudi naredil čudovite 
pričevalce. Če si predstavljamo cerkev, ki 
je zgrajena iz zidakov, so spodnji, nosilni 
zidaki apostoli, takoj nad njimi pomembni 
nasledniki apostolov, malo nad njimi pa že 
duhovniki in mi božje občestvo. Vsi smo 
del ene velike družine, ki si skupno 
prizadeva zvesto hoditi za Kristusom. 
Težko je vztrajati v dobrem, če nam 
zmanjka moči. Kot skupnost pa smo močnejši in vztrajnejši, zato je 
pomembno, da delamo skupno za Boga. Cerkev je odprta za vse ljudi, 

božjo govorico lahko razume vsak v svojem jeziku, govoriti svoj materni 
jezik, pomeni, sporazumevati se neposredno in biti takšen kot si v resnici.  
 
SEDMI RAZRED - št. 20: Življenje je več kot…  
Razmislite, kaj vse je potrebno za graditev hiše? Dobri temelji, vezni 
material, streha. Dovoljenje in material in gradnja se lahko začne. Vsak 
zidak ima svoje mesto in svojo funkcijo in tako hiša raste. V Svetem pismu 
si preberite Jn 2, 13 – 22, ki govori o templju kot 
zgradbi in o templju telesa. Zgradbo je sezidal 
Salomon, da so vanj prenesli skrinjo zaveze in jo 
postavili v Najsvetejše. A tempelj je bil večkrat 
porušen. Ker so v tem templju kupčevali, se je Jezus 
razjezil in jim predstavil tempelj telesa oziroma 
življenja. Življenje je več kot telo in več kot vse, kar 
človek lahko stori in doseže s svojim trudom. 
Poudaril je, da je tudi človeško telo tempelj, vendar 
se lahko njegov pomen iz »bivališča Boga« spremeni 
v tržnico. To pomeni, da moramo živeti pošteno, spoštljivo in duhovno. 
Takrat bo naše telo kot tempelj, v katerem bo središče vere, kulture in 
zgodovine.  Način srečanja z Bogom je molitev, prostor srečanja pa 
človekovo telo. S svojim vstajenjem od mrtvih je Jezus potrdil vrednost 
telesa in mu dal nove temelje.   
 
OSMI IN DEVETI RAZRED – BIRMANCI  
V veroučnem srečanju preteklega tedna smo se pripravljali na največji kr-
ščanski praznik - Veliko noč. Tako smo govorili o pomenu posta v našem 
življenju in zakaj je le ta pomemben za nas in Cerkev. Prav tako smo ume-
stili zakrament spovedi kot enega izmed temeljev priprave na ta veliki praz-
nik. Tako smo obnovili našo delo in sklenili, da bomo vsi birmanci v pripravi 

na veliko 
noč šli na 
zakrament 

pokore. 
Tako bodo 

birmanci 
imeli sveto 

spoved 
18.3. on 
16.00.  


