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Mariji Prikeržnik
Življenjepis
Marija Prikeržnik se je rodila 5. januarja 1969 v Slovenj Gradcu kot najmlajša v družini s tremi otroki.
Osnovno šolo je obiskovala v domačih Prevaljah, kjer je tudi odraščala. Že od otroških let je aktivno
sodelovala v župniji Prevalje, v otroškem in mladinskem pevskem zboru in pri mladinski skupini. Po
končani osnovni šoli se je vpisala v Gimnazijo na Ravnah na Koroškem. Izobraževanje je nadaljevala na
Teološki fakulteti v Ljubljani z enoto v Mariboru. Leta 1992 je uspešno zaključila študij z diplomsko nalogo
z naslovom Skrb za vzgojo in izobraževanje laikov pod mentorstvom Jožeta Rajhmana in Julke Nežič.
Poklicno pot Marije Prikeržnik je zaznamovala že izbrana vsebina njene diplomske naloge. V šolskem letu
1991/1992 je kot absolventka Teološke fakultete poučevala verouk v župnijah Ravne na Koroškem, Mežica
in Črna na Koroškem. Od leta 1992/1993 je poučevala verouk v župnijah Ravne na Koroškem in Mežica in
bila socialno zavarovana preko Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS) do leta 2006. Od leta 2006
je bila zaposlena pri Mariborski nadškofiji in poučevala verouk v župniji Ravne na Koroškem in Mežica. Od
leta 2011 je bila redno zaposlena pri Župniji Ravne na Koroškem in poučevala verouk samo v Župniji Ravne
na Koroškem. V letu 2017/2018 je poučevala verouk tudi v župniji Šmartno pri Slovenj Gradcu, v letu
2018/2019 v župniji Šentjanž pri Dravogradu in Črneče. Od leta 2018 dalje poučuje verouk tudi v župniji
Kotlje. V župnijah dekanije Dravograd – Mežiška dolina tako poučuje verouk že dobrih 30 let.
Zaključila je program usposabljanja iz Geštalt terapije za osebno, zakonsko in družinsko svetovanje, ki ga
je organizirala Slovenska Karitas in nekaj let vodila svetovalnico v okviru Župnijske Karitas Ravne. Aktivno
je vključena tudi v kulturno dogajanje na Ravnah na Koroškem v okviru dejavnosti, ki jih organizira
Kulturno društvo Svitanje. Njegova predsednica je bila v letih 2003 – 2016.
Utemeljitev predloga
Marija Prikeržnik pri svojem dolgoletnem katehetskem delu uporablja sodobne in inovativne pristope,
ves čas posodablja učna sredstva in odkriva poti, kako približati otrokom in mladini temeljna spoznanja o
veri in v njih prebuditi življenje po veri. Prizadeva si za aktivno vključevanje otrok in mladine v katehezo
(uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, vključuje kvize in filmsko gradivo, ki
približa vsebino otrokom). V času pandemije Covida-19 je katehetsko delo izvajala na daljavo s pomočjo
različnih spletnih orodij in pripravljala gradiva na spletni strani župnije za vsak razred posebej. Z otroki (in
njihovimi starši) je bila v stalnem stiku preko elektronske pošte ter jim posredovala stalno povratno
informacijo o opravljenem delu oz. nalogah. Poleg kateheze otroke in mladino vključuje v dejavno
sodelovanje v župniji, pa tudi širše v lokalni skupnosti s pripravo različnih dejavnosti.
Ob poučevanju verouka je v vseh župnijah, kjer je sodelovala kot katehistinja, vodila tudi pripravo otrok
in staršev na prejem zakramentov spovedi, svetega obhajila in svete birme. V tem okviru pripravlja in vodi
zelo raznolike dejavnosti, kot so duhovne vaje, dnevi prvoobhajancev, srečanja s starši in botri. S svojimi
organizacijskimi spretnostmi in pedagoškim čutom uspešno motivira in omogoča sodelovanje vsem
raznolikim posameznikom ne glede na starost, predznanje ali individualne značilnosti.
V župniji Ravne na Koroškem je skupaj z animatorji od leta 1994 vodila počitniški program za otroke,
najprej t. i. »Veroučna potepanja«, sedaj že vrsto let vodi »Oratorij«, od leta 2018 tudi za otroke župnije
Kotlje. V obeh župnijah organizira miklavževanje in koledovanje otrok ob novem letu. Vodila je otroški

pevski zbor v župniji Mežica in še vedno vodi otroški zbor v župniji Ravne na Koroškem. Od leta 2018
spremlja in vzpodbuja veroučence v župniji Kotlje k sodelovanju pri Slomškovem bralnem priznanju.
Marija Prikeržnik se dejavno vključuje v katehetsko delo tudi v širšem slovenskem prostoru. Več let je
bila kot zastopnica Mariborske nadškofije članica Slovenskega katehetskega sveta. Prav tako je več let v
sodelovala v ožjem odboru pri pripravi Katehetskega simpozija, ki se je odvijal v Nazarjah ali Celju. Že nekaj
let je članica vodstva katehistinj v Mariborski nadškofiji, ki skrbi za katehete in katehistinje, ki delujejo po
župnijah.
Pomembno je tudi njeno prizadevanje za kakovostne učbenike in priročnike za delo katehetov. V
prizadevanju za kvalitetno pripravo na zakrament sv. birme je pripravila učbenik z naslovom Za tvojo
duhovno rast, ki je izšel v okviru Slovenskega katehetskega urada pri Celjski Mohorjevi družbi. Delovni
zvezek, ki je uporaben za dvoletno pripravo birmancev (8. in 9. razred) dopolnjuje tudi Priročnik za
kateheta. Prva izdaja je izšla leta 2016, od tedaj ga vsako leto izberejo številni kateheti za redno delo. V
soavtorstvu je napisala dva priročnika za katehete: priročnik z naslovom Srečanja s starši prvoobhajancev:
priprava za sv. spoved in sv. obhajilo je izšel leta 2003, priročnik Srečanja s starši veroučencev zadnje
triade: priprave na sveto birmo pa leta 2009. Tudi sicer objavlja prispevke v revijah in glasilih. Več
strokovnih prispevkov je objavila v reviji za pastoralna vprašanja Cerkev v sedanjem svetu, občasno tudi v
verskem tedniku Družina. Redno poroča o dogodkih iz župnije v Ravenskih razgledih, glasilu občine Ravne
na Koroškem. V župniji Ravne na Koroškem od vsega začetka izhajanja (od leta 1998) ureja mesečni
župnijski list »Vogelni kamen«.
Nekaj let je vodila mladinsko skupino v župniji Ravne na Koroškem. Vodi animatorsko skupino župnije, ki
sodeluje pri »Oratoriju« in pri župnijskih slovesnostih. Kot dekanijska referentka za mladino skupaj z
zastopniki mladih iz posameznih župnij dekanije organizira skupna srečanja mladih, kot so npr. pashalna
večerja, mesečna mladinska sveta maša ipd.
Poleg kateheze otrok in mladih je Marija Prikeržnik izjemno dejavna na področju kateheze odraslih. Že
dobrih 25 let organizira v župniji Ravne na Koroškem t. i. »Adventne večere« za odrasle. Več let je vodila
Katehumenat – pripravo odraslih na prejem zakramentov. Biblično skupino v Župniji Ravne na Koroškem
vodi od njene ustanovitve leta 1994, prav tako je od 1993 do 2011 vodila biblično skupino v Župniji Mežica.
V okviru dekanije Dravograd – Mežiška dolina je več let organizirala enodnevna srečanja dekanijskih
bibličnih skupin, nekajkrat tudi srečanja bibličnih skupin za celo Mariborsko nadškofijo. Vsako leto
organizira duhovne vaje za člane biblične skupine, kamor so povabljeni tudi člani drugih bibličnih skupin v
dekaniji.
Več let v Župniji Ravne na Koroškem vodi skupino staršev. Na mesečnih srečanjih si starši izmenjuje
izkušnje o spremljanju otrok na poti vere in o vzgoji.
V letih 2010 do 2015 je kot tajnica dekanijskega pastoralnega sveta vodila organizacijo dekanijskih
srečanj: molitvenih skupin, dneva družin, srečanja cerkvenih pevskih zborov in drugi skupnih srečanj v
okviru Dekanije Dravograd – Mežiška dolina. Vsa leta je aktivna članica Župnijskega pastoralnega sveta.
Sodeluje in pomaga pri vseh pastoralnih dogodkih v župniji, kot so: žegnanja, »dan župnije«, praznovanje
velike noči in božiča, šmarnice, romanja ipd. Večkrat priskoči na pomoč zborovodkinji pri vodenju
župnijskega pevskega zbora. Vodi cerkveni pevski zbor v župniji Strojna. Pri bogoslužju pomaga pri vodenju
ljudskega petja, še posebej pri otroških svetih mašah.
V času sinodalnega dogajanja je koordinirala sinodalna srečanja v župnijah Ravne na Koroškem, Kotlje in
Strojna in na ta način vzpostavljala možnosti za dialog o temeljnih vprašanjih sodobne Cerkve med zelo
različnimi posamezniki in skupinami.

Sklep
Pastoralna asistentka Marija Prikeržnik dejavno sooblikuje katehetsko in pastoralno delo predvsem v
župnijah Ravne na Koroškem in Kotlje, njeno delo pa pomembno sooblikuje katehetsko-pastoralno
delovanje na ravni dekanije in širšega slovenskega prostora. Svoje delo opravlja visoko strokovno in
odgovorno. V ospredje vedno postavlja tiste, ki so ji zaupani, in se pri tem pogostokrat angažira preko
svojih meja. Označuje jo zavzetost, predanost, navdušenost in zanesljivost, predvsem pa vsako delo opravi
z velikim veseljem. Pri verouku uvaja sodobne didaktične pristope in skrbi za razvoj ustreznih gradiv za
katehetsko delo. Pri tem išče tudi poti za sodelovanje s starši otrok in tako posredno skrbi tudi za njihovo
versko in duhovno rast. Redno se izpopolnjuje na področju katehetskega in pastoralnega dela. Svoj poklic
živi v polnosti kot poslanstvo, predvsem pri delu z otroki in mladino.
Predlagatelji smo prepričani, da je pastoralna asistentka Marija Prikeržnik s svojim 30-letnim delovanjem
v župniji Ravne na Koroškem, sosednjih župnijah in širše v Sloveniji neizbrisno zaznamovala katehetsko,
pastoralno in duhovno življenje. Zato jo predlagamo za prejemnico Slomškovega priznanja za leto 2022 na
področju kateheze.
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