
 
 

1. Dragi farani! Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v 
katerem je določila, da od ponedeljka, 12. aprila 2021, smemo vnovič 
imeti svete maše, seveda ob upoštevanju 30 m2 na osebo oz. člane istega 
gospodinjstva. Kar zadeva verouk »v živi« pa bomo morali še počakati. 
Zato toliko bolj prosim starše, da otroke spodbujate k rednemu opravljanju 
veroučnih nalog in jim pri tem tudi pomagate. 

2. Iskrena hvala za urejanje okolice: Eriki, Petru, Klavdiji in Simonu Korošcu. 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 
 

Jezus je zbranim v dvorani zadnje večerje večkrat ponovil pozdrav 'Mir 
vam bodi!' (Jn 20,19.21.26). Ta pozdrav postane tukaj nekaj novega, po-
stane dar tistega miru, ki ga lahko da samo Jezus. 'Mir', ki ga Jezus ponuja 
svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, 
do prelitja svoje krvi, kot ponižnega in krotkega Jagnjeta, 'polnega milosti 
in resnice' (Jn 1,14). Jezus je vstal in od Njega izvirata velikonočna zakra-
menta krst in evharistija. Kdor k njima pristopi z vero, prejme dar večnega 
življenja. 

Afriški kristjani, ki so po doživljanju vere precej podobni kristjanom 

prvih stoletij, si na velikonočno jutro voščijo takole: „Kristus, ki živi v 

meni, pozdravlja Kristusa, ki živi v tebi!“  Čudovito voščilo, ki bi si ga 

morali tudi mi vsak dan drug drugemu zaželeti. 

Obletnica smrti nadškofa metropolita msgr. Alojza 
Urana 
Nebeški Oče je 11. aprila 2020 poklical k sebi 
upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. 
Alojza Urana. Nadškof Uran je bil četrti predsednik 
Slovenske škofovske konference in je to nalogo 
opravljal med letoma 2007 in 2010. Rajnega g. nadškofa 
Urana priporočamo v molitev. 
 

Papež Frančišek: Zgrabite vsako dobro priložnost, da 
boste pričevalci veselja in miru Vstalega Gospoda. 
Blagoslovljeno, vedro in sveto Veliko noč vsem! In 
prosim vas, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo vam 
želim in nasvidenje! 
 

Bl. Adolf Kolping: Prvo, kar človek v življenju odkrije, 
za čimer stega roko, najdragocenejše, kar v življenju 
ima, pa četudi se ne zaveda, je družinsko življenje. 
In nikjer ni Božja resnica tako prepričljiva in prikupna kot 
v ustih požrtvovalne ljubezni, pripravljene na pomoč. 
 

Raoul Follereau (apostol gobavcev): Neki ‚neoporečen‘ 
kristjan je ob koncu življenja prišel pred Boga in mu 
dejal: Gospod, vse življenje sem ti zvesto služil. Moje 
roke so čiste. Bog pa mu je nato dejal: Res so čiste, 
vendar so tudi prazne. Ne pozabimo: „Kaj pomaga, 
bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?“ 
(Jak 2,14) 
 

Silvester Čuk: Vera se mora izražati v dejavni ljubezni. 
Vera je neprestano iskanje, je rast v spoznavanju Boga, 
predvsem pa rast v Božji milosti. In sad milosti je 
iskrena medsebojna ljubezen. V tej luči ima večje 
spoznanje preprosta ženica, ki je je sama edobrota, kot 
pa učenjak, ki je hladen in vzvišen do ljudi. 
 

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. 

2. velikonočna BELA nedelja 

Dekliška nedelja 
11. 04. 2021 

za žive in + farane  

za + starše Kokol (obl.) 

Ponedeljek 12. 04. 2021 

Julij I., papež 

Ob 19.00 za + Frančiško (obl.), Antona in 

Zvonka Sitarja 

Torek 13. 04. 2021 

Ida, redovnica 
Ob 19.00 za + Gretico Rankl (N38) 

Sreda 14. 04. 2021 

Lambert. Škof 

Ob 19.00 za + Stanislavo in Avguština Ju-

harta (2390) 

Četrtek 15. 04. 2021 

Paternij, škof 
Ob 19.00 za + Milana Mernika (2176) 

Petek 16. 04. 2021 

Bernardka Lurška, devica 

Obisk bolnikov 

Ob 19.00 za + Heleno Levart (2379) 

Sobota 17. 04. 2021 

Robert, opat 
Ob 7.00 za + Elizabeto Menhard (2424) 

3. velikonočna nedelja 

Družinska nedelja 
18. 04. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

Ob 10.00 za + Janeza Ozimiča 
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Ludwig van Beethoven (1770-1827; eden največjih skladateljev vseh 
časov). O svoji materi in sebi je zapisal: 
„Pred štiriinpetdesetimi leti se je moja mati obrnila na zdravnika. Bila 

je v drugem mesecu nosečnosti, njen 
mož je bil alkoholik in okužen s sifilisom. 
Eden od otrok je bil umsko prizadet; v 
družini je bilo tudi nekaj gluhih. Zdravnik 
je določil prekinitev nosečnosti, toda 
moja mati se je temu uprla. Sedem 
mesecev kasneje sem se rodil jaz. Danes, 
7. maja 1824, je na Dunaju prva izvedba 
Devete simfonije, ki je moj spev radosti 

nad življenjem.“ Ko je to zapisal, je bil veliki mojster že popolnoma gluh.  
 

Kardinal K. A. Turkson (ob svetovnem dnevu zdravja): 
Pandemija je poslabšala veliko razliko pri dostopnosti do zdravstvenega 
varstva in zdravljenja med bolj razvitimi državami glede na manj razvite. To 
je obžalovanja vredno dejstvo, ki traja kljub temu, da so položaj večkrat 
obsodile različne ustanove; nesprejemljive razlike in neenakosti, ki 
odrekajo zdravje velikemu delu prebivalstva na »obrobjih sveta«. Človeštvo 
s težavo priznava, da »temeljna pravica do varovanja zdravja črpa 
iz vrednote pravičnosti, po kateri ni razlik med ljudstvi in narodi.« 
Za bolj pravičen in bolj zdrav svet je treba pridobiti drugačen pogled na 
človekovo zdravje in na zdravljenje, ki upošteva fizično, psihološko, 
intelektualno, socialno, kulturno in duhovno razsežnost osebe. Pridobitev 
tega celostnega pogleda nam omogoči, da razumemo, da je zagotovitev 
potrebne zdravstvene oskrbe za vsakega dejanje pravičnosti, to pomeni 
dati človeku tisto, kar je njegova pravica. Kdor streže bolnim in trpečim, 
mora imeti takšen pogled na celoto, ki se nenehno navdihuje pri celostnem 
gledanju na oskrbo: zdravstveni in pastoralni delavci soglasno skrbijo za 
celovito zdravje svojih pacientov. 
V sedanji pandemiji odkrivamo, da smo bratje, vsi v istem čolnu, odgovorni 
drug za drugega, da je naša blaginja odvisna tudi od odgovornega ravnanja 
vseh. Posebno pozornost zasluži vprašanje mentalnega zdravja, ki je v tem 
času pandemije močno na preizkušnji. Nujno je potrebno poskrbeti tudi za 
tiste, ki so nas zdravili. Vlade in odgovorni za ekonomsko in zdravstveno 
politiko so odgovorni, da zagotovijo boljše delovne pogoje za zdravstvene 
delavce. Večjo pozornost naj se nameni tudi zdravstvenim ustanovam, ki 
so brez finančne podpore s strani države, kot so ustanove Cerkve in verskih 
skupnosti, ki po različnih, pogosto zelo oddaljenih koncih sveta, 
predstavljajo edino sredstvo, ki zagotavlja dostop do zdravstvene oskrbe. 
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Papež Frančišek mladim: Odpri evangelije, beri o Jezusovih srečanjih z 
osebami, ki so hodile k njemu, in videl boš, kako so se za nekatere izmed 
njih njegove obljube izpolnile. To so tisti, za katere je bistveno vprašanje 
postalo to, da bi našli odgovor.  
Kdor išče, najde, če išče z vsem srcem; če zanj Gospod postane življenjsko 
potreben kakor voda za puščavo, kakor zemlja za seme, kakor sonce za 
rožo. In če dobro pomisliš, je to zelo lepo in zelo spoštljivo do naše 
svobode: vera se ne podari avtomatično, kot dar, za katerega ni bistvena 
tvoja soudeležba, ampak želi, da se vključiš osebno in z vsem, kar si. Gre 
za dar, ki želi biti željen. Skratka, je Ljubezen, ki želi biti ljubljena. 
Morda si iskal Gospoda in ga nisi našel, vendar pa tudi meni dovoli, da ti 
zastavim eno vprašanje: kako močna je 
bila tvoja želja po Njem? Išči ga z vsem 
zanosom srca, moli, prosi, kliči, vpij 
in on se bo dal najti, kakor je obljubil.  
Gospod želi, da ga ti iščeš, da bi te on 
mogel najti. To pomeni, da Boga žeja 
po tem, da bi imeli žejo po Njem, da bi 
nas, ko bi nas našel tako pripravljene, 
lahko končno srečal. On, ki nas vabi, 
da bi trkali, se v resnici prvi postavi pred vrata našega srca: »Glej, stojim 
pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu 
in večerjal z njim, on pa z menoj.« (Raz 3,20) »Vzemi me od ljudi in me vrni 
velikemu Vladarju!« 
Ko Gospod kliče k sebi, ne želi polovičarstva ali obotavljanja z naše strani, 
ampak radikalen odgovor. Jezus bi rekel: »Hodi za menoj in pusti, da mrtvi 
pokopljejo svoje mrtve.« (Mt 8,22) Bog ni prenehal klicati; nasprotno, morda 
daje danes slišati svoj glas bolj kot včeraj. Če boš le zmanjšal jakosti drugih 
glasov in povečal jakost svojih največjih hrepenenj, boš v sebi in okrog sebe 
slišal jasen in prodoren glas. Gospod se ne naveliča prihajati nam naproti, 
nas iskati kakor pastir, ki išče izgubljeno ovco. Še naprej kliče in potrpežljivo 
od nas pričakuje isti odgovor, kot ga je dala Marija: »Glej, dekla sem 
Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.« (Lk 1,38)  



KATEHEZE – za otroke in odrasle! 
Smo v velikonočnem času, času veselja, hvaležnosti in zahvale 
za milost Kristusovega odrešenja. K podoživljanju le-tega so 
namenjene tudi kateheze, ne-le za otroke, ampak tudi za nas 
odrasle, da poglobimo našo vero in pripadnost Kristusu in 
njegovi Cerkvi. 

 
PRVI RAZRED – št. 22: Pot v Emavs 

Kako se ljudje prepoznavamo med 
seboj? Po glasu, kretnjah, videzu… 
Kako bi lahko prepoznali Jezusa? 
Otrokom preberite svetopisemski 
odlomek o poti učencev v Emavs (Lk 
24,13-35). O njem se pogovorite. 
Kakšne volje sta bila med potjo 
učenca? Kdo se jima je pridružil? O 
čem so se pogovarjali? Po čem sta 
prepoznala Jezusa? Kje to kretnjo 

srečujemo v današnjem svetu?  Otroci naj rešijo naloge v delovnem zvezku 
na straneh 67 in 68. Lahko si ogledajo risanko na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=K3QkZsKLU2o&ab_channel=SaddlebackKids  
 

DRUGI RAZRED – št. 28: Ti si Peter skala  
Z otrokom preberite svetopisemski 
odlomek Mt 16,13-20. Jezus je učencu 
Simonu dal ime Peter, kar pomeni skala. 
Povedal je, da nihče ne bo mogel uničiti 
vere na svetu, tako kot ne more uničiti 
skale. Verne ljudi lahko ubijajo, pretepajo 
toda spet bodo prišli drugi, ki bodo verovali 
v Jezusa. Kot znamenje, da bo vodil ljudi, 
mu je dejal, da mu bo dal ključe nebeškega 
kraljestva. Zavezoval in odvezoval bo na 
zemlji: to pomeni, da bo povedal, kaj je 
dovoljeno in kaj prepovedano, kako naj 

ljudje živimo. Otroku pokažite sliko papeža. Kako mu je ime in kaj je 
njegova naloga? Papež sam ne more skrbeti za verne, zato ima 
pomočnike-škofe, ti imajo pomočnike duhovnike. Vsi skupaj-papež, škofje, 
duhovniki in verniki se imenujemo Cerkev. Jezus je hotel, da smo povezani 
s papežem, ki je Jezusov namestnik na zemlji. Otroci naj rešijo naloge v 
delovnem zvezku na straneh 58 in 59.  
 

TRETJI RAZRED – št. 25: Neverni Tomaž  
Najprej si preberite odlomek iz 
Svetega pisma, ki ga najdete v 
Učbeniki na strani 110. Pogovorite 
se s starši od kod smo mi izvedeli 
novico o vstajenju? Kje jo slišimo o 
vstajenju danes? Pri maši in 
verouku poslušamo Božjo besedo, 
ki nam govori o vstajenju, duhovnik 
pa nam Božjo besedo pri pridigi 
razlaga in tako se naša vera utrjuje. 
Velikonočna znamenja, ki nam govorijo o velikonočnih dogodkih so: prazen 
grob, velikonočna sveča, kip vstalega Zveličarja… Letos jih verjetno nismo 
videli v naši župnijski cerkvi, vendar vsaj upam, da ste jih videli na TV. 
Naučimo se kratko molitev, ki jo pri maši molimo po spremenjenju: Tvojo 
smrt oznanjamo Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.  
Ne pozabite narediti naloge na strani 111 in 113 ter skupaj s starši zapojte 
velikonočno pesem na strani 112. Odgovore na vprašanja na tej strani pa 
si zapišite v srce… 
s. Hermini pa pošljite naloge na strani 111. Upam, da se kmalu srečamo??? 
 

ČETRTI RAZRED – št. 22: Zvesta ljubezen v družini  
Družina je srečna, če ostane skupaj. 
Mož in žena sta si pri poroki obljubila 
zvestobo, zato sta dolžna to obljubo 
spolnjevati. Z deveto božjo zapovedjo 
Bog utrjuje zvesto ljubezen med 
možem in ženo in na to zapoved ju 
bosta vedno spominjala poročna 
prstana. Ali vsi, ki se poročijo, 
ostanejo skupaj? V učbeniku si 
preberite skrajšano pripoved 

Davidove nezvestobe, ki jo sicer v daljši obliki najdete v 2 Sam 11-12. Kot 
otrok se lahko že sedaj vadiš v zvestobi dani obljubi, zato bodite pozorni: 
če te prijatelj prosi za pomoč, mu pomagaj; če obljubiš, da ga pokličeš, ga 
v resnici pokliči: če obljubiš, da ne boš izdal njegove skrivnosti, drži dano 
besedo. Da bi pa lažje vztrajali v zvestobi, utrjujte svojo voljo in večkrat 
recite: hočem. Če si neodločen, reci odločno hočem; če se ti ne ljubi učiti, 
reci, hočem se potruditi; če se ti ne ljubi k sv. maši, reci, hočem iti. Opazuj 
se, kolikokrat si zvest svoji obljubi in kolikokrat pozabiš. Trudi se ostati zvest 
dani besedi in prijateljstvu. Da pa ti bo lažje, za pomoč prosi Jezusa, naj ti 
pomaga. Naj ti pomaga ostati zvest obljubi, ki jo daš. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K3QkZsKLU2o&ab_channel=SaddlebackKids


PETI RAZRED – št. 22: Sveta maša je Jezusova daritev  
Na začetku ponovite zgradbo sv. 
maše, tako, da pridete do 
evharističnega bogoslužja. Zakrament 
svete evharistije je Jezus postavil na 
veliki četrtek, ko je z učenci obhajal 
zadnjo večerjo, tik preden je odšel v 
trpljenje.  Evharistično bogoslužje ima 
tri dele in sicer: pripravljanje darov, 
evharistično molitev in obhajilni obred. 

Ker smo v času, ko se sv. maš vsi ne upamo fizično udeležiti ravno v 
nedeljo, predlagam, da se zato toliko lepše pripravite na sv. mašo, ki jo 
spremljate preko spleta ali tv.  Se pa opogumite in kdaj pristopite fizično k 
sveti maši čez teden, ko je v splošnem manj ljudi pri sveti maši in je zato 
tudi bolj varno. Skupaj z otrokom doma pripravite oltarno mizo s prtom, na 
kateri bo križ, sveče, spomladansko cvetje. Otroka pa povabite, da nariše 
ali napiše, kar bi rad daroval Bogu in to položi na pripravljeno mizo. Skupaj 
potem spremljajte sv. mašo. Kadar fizično niste v cerkvi pri sveti maši, ta 
čas tudi sv. obhajila ne morete prejeti v zakramentalni obliki, zato se v 
takšnih primerih pripravite na prejem duhovnega obhajila, za katerega 
navodila najdete na spletni strani https://katoliska-cerkev.si/kako-
prejemamo-duhovno-obhajilo. Naj bo vsaka sveta maša čas, ko Jezusu 
darujete svoje misli, besede in dejanja. Naj bo naše življenje kot podaljšana 
sveta maša, ko se bomo radi darovali za druge.  
 
ŠESTI RAZRED – št. 22: Kot moški in 
ženske 
Biti moški in biti ženska je življenjski 
poklic. Biti mama in oče je še lepši poklic. 
Razlike med nami pa so priložnost za 
medsebojno dopolnjevanje v ljubezni. Bog 
nas je čudovito ustvaril in nam naklonil, da 
prihajajo iz nas same lepe lastnosti, ki nas 
delajo plemenite in srčne.  Za ljubezen so 
potrebna resnična dejanja, ne želja nekaj narediti, ampak resnično dejanje 
ljubezni. Zelo zgovorno »dejanje ljubezni«je pismo fanta, ki piše svojemu 
dekletu: »Tako rad te imam. Zate bi šel skozi ogenj, splezal na najvišji vrh, 
preplaval najbolj divjo reko. Pridem jutri zvečer, če ne bo deževalo.«Je to 
res dejanje ljubezni? Mi dež res lahko prepreči, da se ne srečam z meni 
drago osebo? Vabim vas, da za domačo nalogo, ki naj bo naloga celotne 
družine, skupaj poiščete dejanja ljubezni: materina in očetova ljubezen do 
otrok, ljubezen med prijatelji in sošolci, ljubezen med staršema, ljubezen 

Boga do nas in naša do Njega. Zahvalite se Bogu za dar, da živimo kot 
moški in ženske in da smo tako čudovito ustvarjeni. 
 
SEDMI RAZRED – št. 22: Duh vstalega nas oživlja  

Učenca sta bila na poti v Emavs, žalostna in 
obupana. A Kristus jima je dajal upanje in ko ju je 
na poti v Emavs neopazno dohitel in z njima 
klepetal, sta njuni srce goreli, ko jima je razlagal 
Pisma. Predlagam, da v Svetem pismu preberete 
Lk 24, 13-35. Učenca sta kljub vstajenju doživela 
krizo, ker nista vedela, kaj je res in kaj ne. To je 
opozorilo tudi nam, da kljub vstajenju, ne pomeni, 
da bo življenje brez skrbi. Krize so sestavni del 
našega življenja. Tudi odrešenje ni v lagodnem 
življenju, ampak v čutenju, da je moje življenje 
smiselno, odgovorno in zato tudi srečno in 
osrečujoče. Jezus nas spremlja na naši 
življenjski poti in z nami lomi kruh.  Lomiti kruh 
življenja, pomeni »deliti« življenje z drugimi in 

živeti zanje.  Velikokrat šele po srečanju z Jezusom dojamemo smisel 
življenjskega dogodka ali kakšne preizkušnje. Takrat šele ugotovimo, da je 
Jezus bil z nami ves čas, le upoštevali ga nismo. Dragi veroučenci, vaša 
naloga je, da naredite veselje tistim, ki so potrti in brez življenjskega 
optimizma. Morda se zaradi razmer ne morete srečati z njim, lahko pa ga 
pokličete po telefonu. Potrudite se, da bo naloga res izpolnjena. 
 
BIRMANCI: Z Marijo pričakujemo Binkošti 
Obljubo, ki jo je Jezus dal svojim učencem je 
izpolnil na binkoštni dan. Sveti Duh je prišel 
nad apostole in nad vse, ki so bili zbrani v 
dvorani. Tako so apostoli prejeli Svetega 
Duha, ki jih je vodil in navdihoval pri njihovem 
delu. V njegovi moči so oznanjali in učili. Od 
prvih binkoštnih dni dalje so apostoli 
potrjevali kristjane v veri in jih tako 
usposabljali za Jezusove pričevalce. Polagali 
so nanje roke, da so prejemali Svetega 
Duha. Pri sv. krstu tudi mi prejmemo Svetega 
Duha, pri sveti birmi prejmemo njegovo 
potrditev in dopolnitev. Božje življenje, ki ga 
prejmemo pri krstu mora rasti, to nam daje Sveti Duh. Odgovorite na 
vprašanja na strani 100 v DZ. 
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