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Jn 20,1–9 

PREŠLI SMO IZ SMRTI  
V ŽIVLJENJE 

 

Bistvena vsebina velikonočnega 
praznika je proslavljanje Jezusove zmage 
nad grehom in smrtjo, proslavljanje 
zmage Življenja. V pesmi slednici slišimo: 
»Smrt in življenje sta se borila v 
prečudnem dvoboju: Gospod življenja je 
umrl, kraljuje živ.« Te besede opevajo 
zmago Jezusa, ko je s svojo smrtjo 
premagal smrt in nam obnovil življenje. 
Veljajo pa tudi za naše vsakdanje bivanje. 
Čutimo, kako v nas poteka nenehne boj 
med življenjem, tistim, kar je v nas Božje, 
ustvarjeno za večnost, in smrtjo, tistim, 
kar je v človeku umrljivo, omejeno, 
sebično. Vstali Kristus nas vabi v boj. Ne 
v boj enega proti drugemu, temveč v boj 
proti nam samim. To je notranji boj, boj 
proti sebičnosti, proti strahu pred 
življenjem, ki biva v nas. Ozkosrčna, vase 

 
 

zagledana ljubezen ne more voditi 
drugam kot le v kraljestvo smrti. »Mi 
vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, 
ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v 
smrti,« piše apostol Janez, tisti, ki je pri 
zadnji večerji slonel Jezusu na prsih in je 
prvi prišel k njegovemu praznemu grobu. 

V prvih krščanskih časih je bil edini 
praznik velika noč, obhajanje Gospodovega 
vstajenja. Ob nedeljah so se Jezusovi 
učenci zbirali, da so se spominjali njegove 
ljubezni do konca. Sad tega spominjanja je 
bil, da so svojega Gospoda posnemali. 
Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so strmeč 
govorili: »Glejte, kako se ljubijo med seboj!« 
Mislim, da se nam mora samo od sebe 
zastaviti vprašanje: Koliko smo mi, kristjani 
ob začetku tega tisočletja, tukaj, kamor smo 
postavljeni, med številne izzive časa, 
resnični Jezusovi učenci? 

Med afriškimi kristjani, ki so po 
doživljanju vere precej podobni kristjanom 
prvih časov, je znano velikonočno voščilo: 
»Kristus, ki živi v meni, pozdravlja Kristusa, 
ki živi v tebi!« To niso samo lepe besede, to 
je živa resnica. Najlepše in najbolj trajno 
velikonočno voščilo bo, če si tudi mi 
voščimo tako – vsako jutro znova! 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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VELIKONOČNA POSLANICA 
SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021 

 
Enkrat v blagodejnosti, sedaj v 
preizkušnjah – še zmeraj pa je tu velika 
noč. 
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi 
Slovenci od postaje do postaje mejnikov – 
enkrat v blagodejnosti, drugič v 
preizkušnjah -, da bi ohranili življenje in 
mladim omogočili dostojno prihodnost. 
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred 
tridesetimi leti odločili za samostojno 
Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega 
vredni. 
Že dobro leto pa premagujemo velike 
težave zaradi epidemije novega virusa. 
Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno 
je gotovo: dobrotnost, solidarnost in 
služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri 
varuhih zdravja in blagostanja, molitve in 
bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot 
angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki 
nam ohranjajo upanje. 
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti 
zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav smo 
žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti 
utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, 
da se vse preizkušnje stekajo v 
Kristusovo zmago nad smrtjo.  
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: 
»Skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona. 
Odrešilne so in zato tudi večne.« 
V tej zaupljivi veri škofje voščimo 
blagoslovljeno veliko noč vsem 
prebivalcem Slovenije, zamejcem in 

tistim, ki živite v tujini; posebej pa bolnim 
in trpečim. 
 

Voščilu škofov se pridružujem tudi jaz, 
Franc Brglez, vaš župnik 

 
Aleluja odmeva v naših cerkvah – naj 
odmeva tudi v naši notranjosti. Aleluja, ki 
pomeni veselje in zaupanje v Boga in 
njegovo zmago nad zlom ter smrtjo. 
Veselo oznanilo evangelija ima svojo moč 
in prepričljivost prav iz te vere v vstalega 
Kristusa, ki tudi našemu življenju daje 
neslutene možnosti in razsežnosti. A naša 
vera je sredi tolikih nasprotovanj, težav in 
preizkušenj na prepihu! Tudi vera in 
zaupanje naših zakoncev in družin. 
Velikonočno znanilo nam daje upanje, 
zmaguje nad obupom in križi našega 
vsakdana. Tako zakoncem kot vsem 
družinam daje moči in veselje ter 
zaupanje. Seveda, če prihajamo k 
odprtemu grobu in vstalemu Kristusu ter 
se ga tudi dotaknemo; skupaj: kot 
zakonca, kot družina, kot Cerkev v 
malem. Tudi nam prihaja naproti na to 
veliko noč. Vstopa tudi skozi zaprta vrata 
naših družin in nam vošči: Mir vam bodi. 
 

NAJ TVOJA RADOST OSVOJI 

NAŠA SRCA 
 

Gospod, 

naj svetloba tvojega vstajenja ožarja 

naše dneve,  

 
 Za duhovno rast 
 
 



premagaj strah v globinah naše 

zavesti.  

Naj utihnejo naše žalostne popevke, 

naj umolkne krik obupa.  

Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v 

naših očeh  

in odsevajo na naših obrazih.  

Naj tvoja radost osvoji naša srca.  

Gospod, daj nam zmagovito upanje. 

Premagaj nas! 

Premagaj naše zakrknjeno srce,  

razbij naše plahe misli,  

preženi našo grešno žalost.  

Odpusti nam grehe proti veselju in 

upanju. 
F. Rode, Zakladnica molitve 

 

Jezusovo vstajenje, ki je poleg 
stvarjenja največji dogodek vesoljne 
zgodovine, je stvarjenju prav podobno. 

Nihče, razen 
Boga 
samega, ni bil 
priča začetka 
sveta; nihče, 
razen 
Gospoda 
samega, ni bil 
priča 
vstajenja. In 
vendar eno in 

drugo je nadvse resnično: ustvarjene 
stvari vidimo vsi, vstalega Jezusa so 
videli »ne vsi ljudje, ampak od Boga 
prej odbrane priče.« Enajst skrajnih 
realistov z obrežja Genezareškega 
jezera. Enajst ribičev, ki so vsako ribo 
prešteli. Taki ljudje nimajo prikazni!  

In tudi mi smo izbrani. Poznamo 
Jezusa. Tudi na to veliko noč smo bili 
priča njegovemu vstajenju. Pričujmo o 
tem veselju. Vzklikajmo »Aleluja!«  
 

 Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

 
 

V času enajstdnevnega zaprtja cerkva 
za bogoslužje bo možen individualen 
prejem sv. obhajila na veliko noč in na 
belo nedeljo ob 8.30 in ob 10.30 v 
župnijski cerkvi.  

 V času od 1. do vključno 11. aprila 
so zaprti vsi verski objekti. Zato se 
verniki ne morejo udeleževati sv. maš, 
ki jih opravljam po urniku, ki je 
naveden v Nedeljskem pismu. Mogoče 
pa je sv. mašo spremljati preko 
Facebook strani naše župnije. 
 
 
 
 
 

Za župnijske potrebe: Rok Petrič 100 €; 
N. N. 50 €; Trgovina Hartl nageljne za 
cerkev. 

HVALA ZA DAROVE 

 

 

 
 

 

4. 4. 2021  –  VELIKA NOČ 
 

 

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

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



VELIKONOČNI PONEDELJEK, 5. 4.,   
 

9.30 za +Jožeta Kotnik (F) 
 
TOREK, 6. 4., Viljem, opat 
 

19.00 za +Grošljeve (F) 
 
SREDA, 7. 4.,  Janez de la Salle 
 

7.00 za zdravje (F) 
 
ČETRTEK, 8. 4., Julija, redovnica 
 

19.00 za +Matildo Ovnič in sorodnike (F) 
 
PETEK, 9. 4.;  Hugo, škof 
 

7.00 za +Vasja Bukovec, družina Brezovnik 
(F) 
 
SOBOTA, 10. 4., Ezekiel, prerok 
 

19.00 za +Marijo, Petra in Marjana Zih (F) 

 

11. 4. 2021  –  BELA NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Uršejeve (F) 
Črka (F) v oklepaju pomeni prenos preko 
Facebook-a. 

 

Življenje ima zopet smisel 
 

Kristus je vstal.  

Resnično je vstal. 
 

 

Veseli se,  

kajti življenje ima ponovno 

smisel. 

Če hočeš biti kristjan,  

se ne vedi kot trdovraten 

sebičnež,  

ki bi vseobsegajočo Božjo 

ljubezen  

rad imel samo zase:  

»Moj Bog, moj Odrešenik,  

moja duša …« 

Predvsem pa ne bodi hinavec,  

ki vse nekristjane gleda kot 

črne ovce,  

in ima vse, ki ne hodijo v 

cerkev,  

za brezbožne in preklete. 

Ne bodi hinavski,  

ampak odkrit in zvest  

in v tebi naj raste Božje veselje.  

Pa misli na to:  

kdor želi priti sam v nebesa,  

nikoli ne bo prišel tja. 
 

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 
 
 
 







 

 
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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