
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Mr 9,2-10 
LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL 

 
V odlomku iz prve Mojzesove knjige 
smo slišali, kako je Bog od očaka 
Abrahama zahteval nekaj hudega, 
nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po 
tedanji poganski navadi daruje svojega 
sina, edinca Izaka. V tega otroka, ki se 
mu je rodil v starosti, so bili položeni vsi 
očetovi upi, Izak je bil nosilec Božje 
obljube. Abraham je ubogal Boga, 
čeprav s težkim srcem. Bog je njegovo 
vdanost nagradil z napovedjo, da se bo 
njegov zarod silno pomnožil. Podobno 
se dogaja tudi z nami. Bog včasih 
zahteva od nas kaj takega, kar nam je 
posebno pri srcu. Morda je to tudi 
zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav 
smo bolj poučeni, kot je bil Abraham, 
imamo manj pripravljenosti sprejeti Božji 
klic. Bogu bi radi služili, kadar vse 
gladko teče, če pa pridejo težave in 
preizkušnje, postanemo tožniki Boga. 
Tudi drugo berilo nam veliko pove. 
Predvsem nam pokaže, kako je Bog do 
nas velikodušen: za našo srečo je 
daroval svojega lastnega Sina. Sveti 

 
 
 
 
 
 
 Pavel, ves prevzet od te nedopovedljive 
Božje ljubezni, vzklika: »Če je Bog za 
nas, kdo je zoper nas? Kdo bo 
obtoževal Božje izvoljence?« 
Ljudomilost Boga, njegova očetovska 
ljubezen do nas ljudi, ki se je razodela z 
učlovečenjem Sina, je šla tako daleč, da 
smo po smrti tega Sina opravičeni.  
Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. 
Temu načinu odrešenja sebe in drugih 
se tudi mi ne moremo odtegniti. Sprejeti 
moramo svoj delež trpljenja. Na to je 
Jezus pripravljal tudi svoje učence. 
Dobro je vedel, kako zelo jih bo 
potlačilo, ko bodo videli njegovo trpljenje 
in ponižanje na veliki petek, zato je tremi 
izbranim na gori spremenjenja pokazal 
svoj poveličani obraz. Apostol Peter je 
bil tako prevzet od njegovega sijaja, da 
je predlagal, naj bi tam postavili tri 
šotore. Kmalu pa bo na dvorišču 
velikega duhovnika pred pričami tajil, da 
Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi smo 
taki: radi bi bili s Kristusom v slavi, 
odtegujemo pa se mu, kadar je treba 
zanj trpeti.  

 
Po: S. Čuk 
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Tisti čas je Jezus vzel Petra,  
Jakoba in Janeza  
in jih same zase  

peljal na visoko goro.  
Vpričo njih se je spreménil.  

Njegova oblačila so  
postala bleščeča,  

nadvse bela,  
da jih tako ne more pobeliti  
noben belivec na svetu.« 

In iz oblaka  
se je zaslišal glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
njega poslušajte!« 

 
(Mr 9,2–3.7) 

 

Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: 
»Učitelj, dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu 
enega in Eliju enega.« (Mr 9,5) 
 
Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš križu 
naproti.  
Tudi zate je to težko.  
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi te 
opogumil in vlil upanje tvojim prijateljem. 

Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi 
naše življenje je težko. 
Živeti kakor ti pomeni hoditi vsak dan proti 
Jeruzalemu, križu naproti. 
Jezus, podari tudi nam, od časa do časa,  
trenutke slave in upanja, da si 
opomoremo:  
kakšno pobudo, ki jo uspešno uresničimo,  
kakšnega prijatelja, ki se nam približa,  
kakšno oviro, ki jo odstranimo,  
hvalevredno zmago nad kakšno našo 
slabostjo … 
Jezus, ne bomo postavili šotora,  
da bi ostali tam, v trenutku slave. 
Pogumnega srca se bomo vrnili v dolino,  
na cesto proti Jeruzalemu,  
da bomo postali doživetje na gori Tabor,  
da bomo trenutki slave in upanja za tiste,  
ki živijo v naši bližini, za tiste, ki hodijo z 
nami. 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

Gospod neba in zemlje, radi bi šotorili pri tebi 
ožarjeni s tvojo belino. Žeja nas po 
spremenjenosti, da bi z nas odpadla teža trde 
prikovanosti na zemljo. Povedi nas na 
samoten kraj, spregovori nam iz oblaka. Naše 
srce je pripravljeno, da lahko stopiš vanj. Naj 
te po sveti evharistiji vselej sprejemamo in da 
tako ostanemo povezanimi med seboj in s 
teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 
 

 Po: Molimo s Cerkvijo – leto B 
 

 
 
 

 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek 
in prva sobota z ustreznimi 
pobožnostmi.  

 
 Za duhovno rast 
 
 

 
 Oznanila 
 
 



 Na prvi petek bo duhovnikov obisk 
ostarelih in bolnih po domovih. Velika 
noč se bliža. Sporočite njihove 
naslove. 

 

 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 g. Jožetu Hrastniku 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. 

 
POSTNA POSTAVA 

 
Cerkev 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 od 
izpolnjenega 18. leta 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 ali ljubezni 
do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 
vernike od izpolnjenega 14. leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na 
petek ali je kakšna slovesnost v družini 
(poroka, pogreb …), post in zdržek 
odpadeta! 
 V minulem tednu je občina Prevalje 
kot upravljalec pokopališča okoli 

župnijske cerkve izvedla drenažo na 
pokopališču na severozahodni strani 
cerkve /križevi kapeli/. Zaradi 
namočenosti terena že skoraj ni bil več 
mogoč obhod okoli cerkve. Delo je bilo 
težavno zaradi namočenosti terena 
skoraj do globine treh metrov. Tako so 
zajeti izviri v skupno drenažno cev. 
Znova se je potrdilo, da cerkev Device 
Marije na Jezeru res stoji na jezeru. 
Vsem, ki so si v okviru občine za to 
prizadevali, je spodobno izreči in zapisati 
besedo hvala. 

 

 3. marca letos je 525 – letnica prve 
omembe naše podružne cerkve sv. 
Barbare. Kako je za obeležitev te 
obletnice javnosti poskrbel arhitekt g. 
Borut Bončina, lahko preberete v 
posebni prilogi tokratnega 
Nedeljskega pisma. Hkrati ste ob tem 
jubileju lepo povabljeni k sv. maši v 
cerkev sv. Barbare, ki bo v nedeljo, 7. 
Marca, ob 11.00. 
 
  
 
 
 
 

Za župnijske potrebe: N. N. 40 €. 

HVALA ZA DAR! 
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7.00 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jožeta Drevenšek in starše Lodrant 

 
 Svete maše 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
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PONEDELJEK, 1. 3., Albin, škof 
 

18.00 za +Claudia Gamboz 
 

TOREK, 2. 3., Neža Praška, devica 
 

18.00 za +starše Zorčič in sorodnike 
 

SREDA, 3. 3,  Kunigunda, cesarica 
 

7.00 za +Terezijo in Jurija Petrič 
 

PRVI ČETRTEK, 4. 3., Kazimir, škof 
 

18.00 molitvena ura za duhovne poklice in 
sv. maša za zdravje /Majerič/ 
 

PRVI PETEK, 5. 3., Olivija, mučenka; post 
 

18.00 križev pot in sv. maša za +Ernesta 
Sekavčnik ter Romana in Alenko Kogelnik 
 

PRVA SOBOTA, 6. 3., Fridolin, opat 
 

18.00 za +Melhiorja, Rozalijo, Filipa, 
Ferdinanda in Rudija Krebs 
 

 

7. 3. 2021  –  3. POSTNA NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Milana Brložnik, hčerka 
Marjetka z družino  
11.00 pri sv. Barbari za +Temeljnove 

 
 

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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