
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Mr 1,12-15 

PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI 
 
Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu 
in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s 
preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in 
vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne 
gre za to, da bi nas kratkočasil z 
zanimivim pripovedovanjem, temveč 
nam hoče povedati: »Bog je pravičen in 
usmiljen, hoče nas rešiti – ne vsakega 
posamezno, ampak v skupnosti, na 
ladji.« Pogosto primerjamo življenje 
posameznika in skupnosti s čolničem in 
ladjo. Valovi življenja so razburkani, 
čolnič le po čudežu ostane na površju, 
ladja pa valovom lahko kljubuje. Bog 
hoče, da drug drugemu z molitvijo, 
žrtvijo in dobrim zgledom pomagamo 
do končne rešitve, do srečnega prihoda 
v pristan. 
Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje 
na Noetovo ladjo in pravi o njej, da je 
bila le podoba krsta. Po njem smo vsi 
odločeni za končno rešenje. Izmije nam 
madeže, toda ne na telesu, ne prinaša 
nam nobenih zunanjih prednosti za 

 
 
 
 
 
 

lažje življenje, ampak očiščuje naše 
duše po moči Kristusove krvi, ki je bila 
za nas prelita. 
V postnem času naj bi obnovili milost 
krsta, ki je v nas morda zakrnela. Kako 
naj to storimo? Evangelij nam postavlja 
pred oči Božjega Sina. Po krstu v 
Jordanu se je za štirideset dni umaknil 
v puščavo. Z molitvijo in postom se je 
pripravljal na nastop svojega 
poslanstva: oznanjati blagovest 
odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« 
so Cerkev spodbudile, da je v 
bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni 
postni čas. V njem naj bi se verniki z 
večjo vnemo posvečali molitvi in delom 
ljubezni do bližnjega ter tako napolnili 
»baterije« svojega srca z lučjo Božje 
milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se 
včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri 
kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi 
učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. 
Kdor nima srca odprtega za Božjo 
milost, se hitro izprazni. Kdor pa je 
prazen, tudi drugim ne more ničesar 
dati. 

Po: S. Čuk 
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Športniki se veliko pripravljajo na 

tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo 

veliko časa in moči, da se pripravijo 

na nastop. Dober učitelj se resno 

pripravi na vsako uro pouka … 

Kristus je pred začetkom svojega 

poslanstva šel v puščavo, da bi se 

nanj pripravil. Post je čas, ko si vsi, 

ki hočemo resno hoditi za Kristusom, 

prizadevamo za prenovitev življenja. 

Lahko bi rekli, da gremo skupaj  s 

Kristusom v puščavo. Toda če se ta 

prenova ne dotakne našega srca, je 

samo prišitje nove zaplate na staro 

obleko.  

Po: Molimo s Cerkvijo – leto B 
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Spet je petek, spet križev pot … Oh ja, in 
spet ribe za večerjo.  
Blaževi so se iz cerkve vračali domov. 
»Mami, zakaj tega posta ne skrajšamo? 
40 dni je preveč. Postni čas je tako 
dolgočasen,« je Neža prekipevala od 
življenjske moči.  

»Stradamo in se odpovedujemo in nismo 
sploh nič veseli …« se je Blaž kar hitro 
strinjal s starejšo sestro: »Ja, za konec 
pa še šprica kri, pa žeblje zabijajo v roke, 
Jezus umre …« je našteval. Ati je 
zaustavil korak: »Blaž, Jezusova zgodba 

se ne konča s trpljenjem. Po trpljenju je 
na vrsti čudež. Največji od vseh. Ne 
pozabi, da je Jezus umrl, a je potem tudi 
vstal od mrtvih. Prikazal se je ženam in 
apostolom in se družil z njimi. Jezusova 
zgodba se vsekakor ne konča s 
trpljenjem!«  
Blaž je tuhtal in tuhtal: »S čim pa se 
potem konča?«  
»Odlično vprašanje, Blaž! Misliš, da vem 
odgovor? Ne vem ga, morda zato, ker 
konca sploh ni.«  
»Odličen odgovor, ati, ampak vsaka 
stvar ima konec!« se ni dal Blaž.  
»Zakaj misliš, da je tako? Božja ljubezen 
je brezmejna, nima konca. Zato tudi 
zgodba vstajenja in odrešenja nima 
konca, kar traja in traja …« »In traja in 
traja in traja …«  
Družinica je medtem prispela domov. 
Neža se je javila, da pripravi večerjo: 
»Jaz naredim ribji namaz, ti, ati, pa 
razmisli, kako mi boš razložil, da post 
tako dolgo traja. Ker to res ni logično.«  
»Kakšna vztrajnost! Lahko bi bil strog in 
tebi, mlada dama, zažugal, da se 
pogovarjaj malce bolj premišljeno, a me 
tvoja vztrajnost vedno navduši. In tudi 
vztrajnost je sad posta. Ko se je treba 
prebijati skozi nekaj dolgotrajnega, 
mučnega, dolgočasnega …, takrat se 
oblikujemo v vztrajne ljudi. In ti si na 
dobri poti.«  
»A jaz sem tudi na dobri poti, ati?«  
»Seveda, Blaž, ko razmišljaš in se 
pogovarjaš o Jezusu, si na najboljši 
poti!«  
»Hotel sem vprašati, če sem že zeeelooo 
vztrajen?« se ni dal Blaž.  

 
 Za duhovno rast 
 
 



»Kakor kdaj,« je smeje pripomnila mami. 
»Ko je treba pojesti polento, takrat nisi 
najbolj vztrajen. Ko pa je treba peš 
visoko v hribe, no, takrat pa gotovo si! A 
post je oboje – novi izzivi in sprejemanje 
starega, običajnega, tistega, kar nam je 
naporno … In kot pravi Neža, post je 
soočanje z dolgčasom.«  
»Post je soočanje z dolgčasom, resno?« 
Neža je zavila z očmi. »Ampak kaj nam 
je tega sploh treba!« Položila je namaz 
na mizo, mami je medtem že narezala 
kruh in sir. Zmolili so in jedli. 
 

Povzeto po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki 
 

 
 
 

 Po navodilih Slovenske škofovske 
konference še vedno ne moremo imeti 
rednega verouka. Ta lahko poteka le na 
daljavo. Takšen verouk že imajo vse leto naši 
birmanci, katehistinja Milena pa bo s 
prvoobhajanci začela prihodnjo teden /22.2./. 

 V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo 
zaradi alkohola, nas 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. 
 

 Priložnost za sv. spoved je vsak petek od 
17.30 do 17.50(!) in prav tako ob nedeljah od 
7.00 do 7.20 in od 9.00 do 9.20, ne pa zadnje 
minute pred začetkom sv. maše, ker se 
moram pripraviti na sv. mašo.  Vsi bi bili 

deležni kritike: župnik, ker zamudi sv. mašo, 
spokorjenec pa, da ga morajo vsi čakati. 
 

 
 
 Priprava zaročencev na prejem 
zakramenta sv. zakona bo tudi letos za našo 
dekanijo v dveh terminih zaradi lažje 
udeležbe: 9., 10. in 11 aprila v Mežici, ali 
16., 17. in 18. aprila v Dravogradu. Prijavite 
se mežiškemu župniku po e-pošti: 
ozej.hrastnik@gmail.com; župnikov GSM: 
041 450 347. Upamo, do bo priprava potekala  
»v živo«, sicer pa bo potrebno uporabiti splet. 
 
 
 
 
 

Za župnijske potrebe: Anica in Rudi Vogel  

50 €. 

HVALA ZA DAR! 
 

 

 
 

 

 

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 

 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 

http://www.brezalkohola.si/
mailto:ozej.hrastnik@gmail.com


PONEDELJEK, 22. 2., Sedež apostola 
Petra 
 

18.00 +Antona Pečovnik in +Špilerjeve 
 
TOREK, 23. 2., Polikarp, škof 
 

18.00 za +Marijo Drofelnik, družina Borko 
 
SREDA, 24. 2,  Matija, apostol 
 

7.00 za +Marijo in Karla Janko 
 
ČETRTEK, 25. 2., Valburga, opatinja 
 

18.00 za +Mirkota Janše, +Kladnikove in sor. 

 
PETEK, 26. 2., Aleksander; postni petek 
 

18.00 križev pot in sv. maša za Ano in 
Jožeta Štrekelj 
 
SOBOTA, 27. 2., Baldomir, spokornik 
 

18.00 za +Martina in Amalijo Mori, Maks in 
Franja Rener 
 
 

28. 2. 2021  –  2. POSTNA NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jožeta Drevenšek in starše Lodrant 
 

 
 

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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