
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
KRIŽ – DOKONČNA ZMAGA 

LJUBEZNI 
 
Po branju pasijona je nemogoče, da 
človeka ne bi pretreslo, razen če morda 
v njegovem srcu nečesa manjka. 
Evangelij nam danes poroča o tako 
neznosnih grozodejstvih, krvoločnosti, 
krivicah in okrutnosti, ki so jih zmožni 
povzročiti nizkotni ljudje. Ko se te stvari 
vsaj ne bi znova in znova ponavljale. 
Tako pa žal ne mine dan, ko mediji ne bi 
prinesli podobnih novih o trpljenju 
nedolžnih, o njihovih mukah. Ljudje 
namreč kar naprej neizprosno 
nadaljujejo z enakimi zločini. 
Jezus je vedel za vse, kar se bo z njim 
zgodilo. Celo hote je šel v to trpljenje. 
Koliko bolj se sprašujemo, zakaj je 
zavzel takšno stališče, toliko bolj smo 
prisiljeni razumeti, da je to zares sam 
hotel in da je pravzaprav bilo vse 
nekako že vnaprej določeno. Vse teče 
kot vnaprej zrežirano. Prvi se zoper 
Jezusa združijo farizeji, pridruži se jim 
še Juda. Kasneje organizirajo zasedo, 
sodišče s stražo pa potem vse ostale 
stvari vse do Golgote. Vse stvari so v 
logičnem zaporedju. Zadostuje stvari 

 
 
 
 
 
 
 prepustiti sadistični ozkosrčnosti ljudi in 
stvari kar same tečejonaprej. 
 

V vsej tej zgodbi pa imajo tako 
Jezusove besede kot tudi njegov molk 
enak cilj: da bi samega sebe izničil, da 
bi ljudje tako lažje spoznali Očeta in bi 
bil s tem Bog proslavljen. Ne moremo si 
predstavljati še kakšnega globljega 
ponižanja, kot je bilo to Jezusovo. Prav 
tako nema je nepredstavljiva njegova 
vsesplošna ubogljivost in tako očitno (v 
človeških očeh) »sovraštvo do samega 
sebe«. V resnici gre za zaupanje in 
vrtoglavo darovanje Očetu; o tem 
končno priča Jezus sam s svojo zadnjo 
molitvijo iz psalma, ki mu jo je položil na 
usta evangelist. 
 

Po Jezusovem trpljenju se v resnici 
pričenja nov svet, v katerem vlada mir. 
V strašni preprostosti in v vsej čistosti se 
namreč pokaže dokončna zmaga 
ljubezni. V izničenju in ponižanju se 
pretresljivo pokaže, kako se iz tega rodi 
neuklonljiva zvestoba Bogu.  
 

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B – 
Cvetna nedelja 
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Slavimo te s palmovim zelenjem,  

pojemo ti hvalnice,  

v trumah hodimo za teboj, 

pričakujoč, da nas nekoč  

pokličeš iz groba  

kakor prijatelja Lazarja.  

Osličji mladič, na katerem jezdiš,  

se oglaša z mehkim glasom.  

Jeruzalem je ves prazničen  

in ne sluti velikega petka.  

Bodi zahvaljen,  

da smemo biti ob tebi  

in ti vzklikati: Hozana! 

Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2 

 

 

 

 

 

VELIKI ČETRTEK –  

SPOMIN ZADNJE VEČERJE 

  
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali v  župnijski 
cerkvi /do 18 gospodinstev/, da se s 
slovesno sveto mašo Jezusu zahvalimo 

za tri velike darove, ki 
jih je pri zadnji večerji 
izročil svetu: SVETO 
EVHARISTIJO, 
DUHOVNIŠTVO IN 
NOVO ZAPOVED 
LJUBEZNI.  
Po »Slavi« utihnejo 
orgle in zvonovi. Po 

sveti maši bo molitev za svetost duhovnikov 
in nove duhovniške poklice. 
 

VELIKI PETEK –  

SPOMIN JEZUSOVE SMRTI 

 
Strogi post! To je edini dan v letu, ko ni svete 
maše.  
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali k obredom 
velikega petka /do 18 
gospodinstev/: k poslušanju 
Božje besede, k prošnjam 
za ves svet, češčenju križa 
in obhajilu. Po končanih 
obredih bo čaščenje 
Najsvetejšega. 
 

VELIKA SOBOTA – 

SPOMIN JEZUSOVEGA POČITKA V 
GROBU 

 
Ves dan bo izpostavljeno Najsvetejše za 
tiho češčenje in molitev pri Božjem grobu 
vse do začetka vigilije, 
ki bo ob 19. uri. K 
Božjemu grobu pripeljite 
tudi otroke in z njimi 
vsaj nekaj minut 
postojte ob Jezusovem 
grobu.  
Ker zaradi predpisov v zvezi z epidemijo ne 
smemo imeti priljubljenega blagoslova 
velikonočnih jedil, ste čez dan toliko bolj 
povabljeni pa k božjemu grobu po približno 
naslednjem razporedu:  
8.00 – 9.00 FARA, POD GONJAMI, 

STRAŽIŠČE 

9.00–10.00 ZAKONSKA SKUPINA 

10.00-11.00 POLJANA, HOLMEC, 

DOLGA BRDA, ZELENBREG, 

TOLSTI VRH 

11.00-12.00 KARITAS 

12.00-13.00 TRG, PRISOJE, UGASLE 

PEČI  

13.00-14.00 SPODNJI KRAJ, NA 

PRODU, OB MEŽI, DOBJA VAS 

14.00-15.00 BRALCI 

15.00-16.00 ŽPS  

 
 Za duhovno rast 
 
 

 
 Veliki teden 
 
 



16.00-17.00 PEVCI  

17.00–18.00 STARE SLEDI, 

PERZONALI, ZGORNJI KRAJ, 

BREZNICA, LEŠE, ZAGRAD, KOT 

18.00–19.00 VSI ČEZ DAN 

ZADRŽANI 

 
VELIKONOČNA 
VIGILIJA ob 19.00 –  
se zberemo /do 18 
gospodinstev/ v 
cerkvi. Po slavju luči 
(velikonočna sveča 
je simbol od mrtvih 
vstalega Jezusa), po 
poslušanju Božje 
besede in slavi, se ponovno oglasijo 
zvonovi in orgle.  Pred evangelijem bo, žal, 
recitirana ALELUJA - vzklik kristjanovega 
veselja in slavljenja Boga. Sledijo 
»prošnje«, krstno bogoslužje /sveče boste 
lahko dobili pri vhodu v cerkev po 1,2 €/ in 
sv. maša. 
 
VELIKA NOČ – SLOVESNI PRAZNIK 
JEZUSOVEGA VSTAJENJA 
 

Procesija zaradi predpisov NIJZ odpade, 
bodo pa tri slovesne sv. maše. 
 

 

 Od ponedeljka, 29. marca dalje, bodo 
večerne svete maše ob 19.00 V UPANJU, 
DA NE BODO ZARADI EPIDEMIJE ZOPET 
ZAPRLI CERKVA ZA SV. BOGOSLUŽJE. V 
primeru, da bi bil kako dovoljen blagoslov 
vel. jedil, ta tudi bo po običajnem razporedu. 
Taka informacija bo gotovo prišla do vas. 

 Pred nami je veliki teden. Praznično 
liturgično cerkveno leto doseže svoj višek 
prav v velikonočnem tridnevju.  

   Pri praznovanju upoštevajte, da še     
vedno veljajo ukrepi zaradi trenutne 
situacije: v cerkvi pri svetih mašah ali 
obredih je lahko navzočih več oseb ne 
oziraje se na njihovo število le iz 18 različnih 
gospodinstev, na prostem – torej zunaj 
cerkve, pa največ 10 oseb. 

 Veliko prazničnih vsebin boste lahko dobili 
na portalih Pridi in poglej, še več pa na 
portalu SKU /Slovenski katehetski urad/ in 
SŠK Slovenska škofovska konferenca/. 
Prav tako boste lahko spremljali sv. 
bogoslužje preko Facebook-a – tudi iz naše 
župnije, TV Exodus ali RTV Slovenija. 

 Blagoslov velikonočnih jedil opravite sami 
v krogu družine, preden pristopite k 
velikonočnemu obedu. Obrazec blagoslova 
in njegove razlage je priložen temu 
Nedeljskemu pismu, najdete pa ga tudi na 
spletni strani naše župnije in na Facebooku-
u prevaljske župnije. 
 

 
 
 
 

Za žup. potrebe: N. N. 50 €; Štefanija Čas 50 €. 

HVALA ZA DAROVA! 
 

 

 

 
 

28. 3. 2021  –  CVETNA NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Konrada in Antonijo Praznik 
11.00 župnijska cerkev: za +Amalijo Mori, 
Štrekljevi otroci z družinami 
11.00 NA LEŠAH za +Pavlo Mirkac, teta 
Liza 

 
 Svete maše 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



 

PONEDELJEK, 29. 3., Jona, mučenec 
 

19.00 za zdravje /Koren/ 

 

TOREK, 30. 3., Amadej 
 

18.00 za +Ivana Kacl, osm., žena Irena z 
družino 
19.00 za +Antona Gostenčnik, obl. 

 

SREDA, 31. 3,  Kornelija, mučenka 
 

7.00 za +Kristjana Perovnika, Mojca Šumah 

 

ČETRTEK, 1. 4., VELIKI ČETRTEK 
 

19.00  za +Marijo Lampret in sorodnike 

 

PETEK, 2. 4., VELIKI PETEK, strogi post 
 

19.00 – obredi velikega petka 

 

SOBOTA, 3. 4., VELIKA SOBOTA 
 

19.00 za +Rozko Potočnik, Najevnikovi 
 

4. 4. 2021  –  VELIKA NOČ – 
PRAZNIK  

JEZUSOVEGA VSTAJENJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štefana Navodnik ter Amalijo in 
Janeza Voler 
11.00 za +Amalijo Pori, Amalija in Pavel 
Buhvald 
 

 

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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