
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mr 1,40-45 

IZOBČENCI 
 

Gobavost je v Jezusovem času pomenila 
dvakratno nesrečo. Prva je bila bolezen 
sama, druga pa, da so bili po Mojzesovem 
zakonu ti bolniki izobčeni iz človeške 
skupnosti. Moremo si misliti, kako jim je 
bilo pri srcu. 

Gobavosti 
pri nas ne 
poznamo. 
Ne moremo 
pa reči, da 
pri nas ne bi 
bilo 
izobčencev: 
Star je in 
betežen, naj 

gre v dom. – Slab učenec je, z njim 
govorim le zviška. – Pred leti je bil neki 
obrtnik osumljen utaje davkov in zato 
zaprt. Mediji so zadevo spravili v javnost. 
Žena in hčerka sta dan in noč jokali, ker so 
se ju v službi in v šoli vsi na daleč izogibali, 
kakor da sta garjavi. Izkazalo se je, da je 
bila obdolžitev neresnična, toda sum na 
družini je še dolgo ostal. – S kakšnim 
očesom gledamo in s kakšnim srcem 

 
 
 
 
 
 
 
 presojamo ločene, samo civilno poročene, 
nekrščene, neverne, priseljence, ljudi z 
nižjo izobrazbo ali tanjšo denarnico. 
Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov 
glede gobavcev, saj je vedel, da so 
potrebni. Ni odobraval greha niti izjavljal, 
da je zlo dobro. Toda do ljudi, ki so bili 
kakorkoli zaznamovani in izobčeni, je imel 
edinstven odnos. Gobavca v današnjem 
evangeliju se je dotaknil in ga ozdravil. S 
tistimi, ki jih je javnost imela za grešne, je 
jedel in pil. Goljufa Mateja, zmikavta 
Judeža, domišljavca Petra, dvomljivca 
Tomaža in podobne je celo vabil za seboj 
in nekatere izmed njih naredil celo za 
apostole. Družil se je s preprostimi, 
pomagal je gluhim, slepim, hromim in 
kruljavim. Končno se je na križu poistovetil 
tudi s trpini, zavrženci in obsojenci. S tem 
je dokazal, da v njegovih očeh ni nihče 
zavržen in da iz objema Božje ljubezni ni 
nihče izobčen. Nasprotno, človeški 
izobčenci so velikokrat Božji izvoljenci. 
Če nam je težko vse to sprejeti in razumeti, 
naj nam ne bo težko o vsem tem vsaj 
nekoliko premišljevati. 
 

Po: F. Cerar 
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Postni čas je spokorni čas in obdobje 
priprave na veliko noč. Kristjani v tem času 
pri bogoslužju in v zasebnem življenju več 
premišljujemo o pomenu Kristusovega 
trpljenja in njegove smrti na križu ter o 
njegovi velikonočni zmagi življenja nad 
smrtjo. 
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne 
povezanosti z Bogom, sredstva za 
doseganje tega cilja pa so ob molitvi in 
prejemanju zakramenta sprave in evharistije 
tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter 
dobra dela.  
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu 
najedli do sitega, je na pepelnico in veliki 
petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa 
vsak petek v postnem času. Namen posta ni 
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in 
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in 
doseganju večje odprtosti za potrebe 
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom 
prek molitve.    

Po: radio.ognjisce.si 
 

P R A H    S I 
 

Prah si in v prah se povrneš.  
Nad to usodo človek nima moči.  
Lahko jo samo sprejme in se v ponižnosti 
klanja Božji prasili.  
Kajti Bog je naročil rast mrtvi materiji.  
Oblekel je naše kosti z mesom, živčevjem, 
krvnim obtokom.  
Zapovedal je srčnim mišicam, naj bijejo 
brez presledka.  
Možganskim celicam je ukazal, naj 
spoznavajo in hranijo spomin.  
V človeka je položil svojega duha.  

Tako smo postali, kot duše prihodnjega 
veka,  
nesmrtni, vendar moramo najprej umreti 
svojemu zemeljskemu telesu.  
V tej dialektiki je skrivnost našega bivanja.  
Živimo brez svoje zasluge,  
nesmrtnost pa zahteva umrljivost lastnega 
telesa. 
Na tem svetu namreč še nismo poveličani, 
smo le odkupljeni.  
Pripravljamo se, da bi odkorakali v svobodo 
svojega Gospoda.  
Do Njega pa ne pridemo po lahki poti ne po 
bližnjici.  
Treba se je opasati z bolečinami sveta in 
Njemu verjeti, Vanj verovati.  
Tudi za ceno lastne smrti.  
Svet je hoja do vrat večnega Jeruzalema.  
Ne moremo prestopiti praga svetega mesta,  
ne da bi najprej otresli prah s svojih nog. 

Peter Millonig, Zasidran v veri 
 

POSTNA POSTAVA 
 

Cerkev svojim vernikom za postni čas določa 
posebne oblike spokornosti: 
Strogi post je na pepelnično sredo in na 
veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. 
Strogi post veže kristjane od izpolnjenega 18. 
leta starosti do začetka 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim 
drugim dobrim delom pokore in ljubezni do 
bližnjega. Zdržek veže vernike, ki so dopolnili 
14. let. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb...), post in zdržek odpadeta. 
Priporočljivo je, da v postnem času postu in 
zdržku dodamo kako dobro delo: 
a) molitev – npr. udeležba pri sveti maši, 
osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali 

 
 Za duhovno rast 
 
 



kapele, branje Svetega pisma, molitev 
križevega pota, spokorno romanje … 
b) zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek 
od kave in cigaret, zdržek od televizije in 
računalnika, in namesto tega več časa 
posvetimo stikom z bližnjim. Omejitev v hrani, 
pijači, cigaretih je z namenom, da s 
prihranjenim denarjem pomagamo pomoči 
potrebnim … 
c) Cerkvena zapoved pravi, da smo se 
dolžni spovedati svojih grehov vsaj enkrat 
letno. Zato vabljeni, da opravite dobro postno 
spoved. 

 

 
 
 
 

1. Štebih Antonija, Lietzen 
        10.6.1949 – 14.12.2020 
 2. Fajmut Angela, Breznica 30 
         31.5.1933 – 14.1.2021 
 3. Potočnik Marija, Trg 8b 
         7.1.1935 – 16.1.2021 
 4. Čreslovnik Albin, Prisoje 66 
          24.2.1935 – 14.1.2021 
 5. Pogladič Marija, Sp. kraj 46 
          24.1.1930 – 21.1.2021 
 6. Pratneker Marija, Zg. kraj 10 
     28.5.1940 – 23.1.2021 
 7. Pšeničnik Vera, Zg. kraj 12 
     28.3.1948 – 26.1.2021 
 8. Borovnik Amalija, Zelenbreg 23 

     4.7.1934 – 28.1.2021 
 9. Potočnik Marija, Breznica 2 
     1.1.1945 – 30.1.2021 
 

SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI! 
 

 
 
 

 V torek je pust. Prav je, da tudi na ta 
dan ohranimo čut za sveto in se ne 
norčujete iz svetih stvari.  

 V sredo je pepelnica, začetek 
postnega  časa. Sveta maša s 
pepeljenjem bo ob 18.00. Na pepelnico 
se kristjani udeležimo svete maše in tako 
pričnemo resno pripravo na veliko noč. 
Pepeljenje nas želi spomniti na minljivost 
našega življenja in vsega zemeljskega. 

 Vsem šolarjem prijetne zimske 
počitnice!  

 V znamenje solidarnosti z vsemi, ki 
trpijo zaradi alkohola, vas Slovenska 
karitas vabi k postni akciji 40 dni brez 
alkohola. Več na www.brezalkohola.si.  

 V postnem času bo križev pot ob  
petkih ob 18.00. Potrudimo se za 
udeležbo, saj ta molitev daje moč za 
osebno poboljšanje. Premišljevanje in 
podoživljanje Jezusovega trpljenja nam 
pomaga na naši poti krščanskega 
življenja. 
 

 
 
 
 
 

Za župnijske potrebe: N. N. 20 €; N. N. 66 €; 
N. N. 60 €; N. N. 100 €; N. N. 50 €; Marta 
Šisernik 50 €. 

HVALA ZA DAROVE 
 

 

 
 

 

 

 

14. 2. 2021  –  6. NEDELJA MED LETOM 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Franca Pačnik, obl., Stanko 
Kumprej z družino 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 

http://www.brezalkohola.si/


PONEDELJEK, 15. 2., Klavdij, redovnik 
18.00 za +Ljubo Pečnik, sin Matej z družino 
 

TOREK, 16. 2.; Julijana, mučenka; pust 
17.00 za +Mojco Brložnik, osm., sin Janez z 
družino 
18.00 za +Ivana Kordež, sin Damjan z 
družino 
 

SREDA, 17. 2.; 
PEPELNICA; strogi 
post  
18.00 za zdravje 
/Zmagaj/ 
 

ČETRTEK, 18. 2., Flavijan, škof 
18.00 za +Mateja in Marijo Tominc 
 

PETEK, 19. 2., Konrad, duhovnik 
18.00 križev pot in sv. maša v dober namen 
 

SOBOTA, 20. 2., Frančišek in Jacinta, 
fatimska pastirčka 
18.00 za +Valentina in Marijo Ovnič ter 
starše 
 

21. 2. 2021  –  1. POSTNA NEDELJA 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Konrada in Marijo Praznik ter 
Ludvika in starše 
 

 
 

Papež Frančišek 
je na praznik 
Brezmadežne  
/8.12.2020/ 
razglasil leto sv. 
Jožefa, varuha 
sv. Družine in 
družin ter 
zaščitnika sv. 
Cerkve, ki bo 
trajalo do 
8.12.2021. 

 
 

Radi in pogosto se mu priporočajmo! 
 

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 SKRBNI 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  

VSAKEGA ZALEZOVANJA IN 
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. 







 

 
 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik in dekan 
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