leto 4

številka 224

v

11. april 2021

BELA NEDELJA
NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje
Jn 20,19–31

TI VERUJEŠ?
Današnjo nedeljo
bi mogli imenovati
kar
»nedelja
vere«,
kajti
osrednja
misel
evangeljskega
odlomka
je
Tomaževa izpoved
vere v Vstalega in Jezusov pouk o pravi
veri. »Ker si me videl, veruješ? Blagor
tistim, in niso videli, pa so začeli
verovati!« Vera, tudi tista preprosta,
vsakdanja, naravna in ne zgolj
nadnaravna, ni v tem, da si prepričan o
nečem, kar si na lastne oči videl in z
lastnimi rokami otipal. Če bi bilo vse
človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo
zelo revno. Nadnaravna vera sicer
potrebuje tudi razumske dokaze, in to je
predmet verskega pouka pri verouku,
pridigah, pripravi na prejem zakramentov,
vendar pa je pri pripravljanju poti do vere
veliko bolj potrebna ponižnost duha in
prošnja za milost, ki razsvetli naš razum.
Potrebna je odprtost srca in življenje v

skladu z glasom vesti, ki govori vsakomur.
Slovenski pregovor lepo pravi: »Resnica
je nebeška rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi
čisto posodo.«
Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj
Tomaž iz evangelija, hodi tudi danes
veliko po svetu. Tomaž je podvomil v
Kristusa, ker je bila njegova vera preveč
enostranska, pozunanjena. »Razočaral si
me, Gospod, ker si pustil, da so te križali
kot zločinca. Mi pa smo upali, da boš
obnovil Izraelovo kraljestvo!« Sodobni
Tomaži svojo nevero opravičujejo z
izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem;
toda Bog me ni uslišal, ko sem bil v stiski,
zato sem vse skupaj pustil.« Drugi pravijo:
»Hodil sem v cerkev, toda župnik je bil trd
in nečloveški, ni razumel mojih težav, zato
ne prestopim več cerkvenega praga.«
Modri ljudje znajo iti preko duhovnikovih
napak, tiste s slabotno vero pa le-te zelo
motijo. Ne le za duhovnike, ampak tudi za
vse druge učitelje vere in vse nas, ki smo
priča Jezusa v vsakdanjem svetu velja,
vprašanje, ki nam ga zastavlja slovenski
pregovor: »Ako ti svojemu evangeliju ne
veruješ, kako bom jaz, kako bo tujec?«
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
PLITVA VERA
Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se
srečuje s plitvo vero in kadar ne najde
gorečnosti v srcu drugih. Posebno
bolečino povzroča plitva vera družinskih
članov: matere, očeta, bratov in sester,
sorodnikov, saj so prav ti ljudje človeku, ki
ljubi Gospoda, najbližji. Želi jim dobro.
Rad bi jim povedal, da je Kristus pravi,
živi in edini Bog, a ga preslišijo.
Njegovi kriki obnemijo v notranjosti duše.
Izzvenijo v oholost napuha brezbrižnih.
V srcu se gorečnež zjoče, a ostaja
nerazumljen, nepotolažen.
Znajde se v primežu zavrženosti, ki je
doletela Jezusa.
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi,
dopovemo, naj ne zavračajo Božjih
resnic, krščanske vere, Jezusove veličine,
njegove Cerkve?
Ni zdravila za tovrstno neodzivnost,
brezčutnost, kajti vsak sam gospoduje
svojemu srcu.
In če v njem ni Boga ali je odrinjen, se
Gospodar življenja ne vsiljuje.
Čeprav človeka neizmerno ljubi, spoštuje
njegovo svobodo.
Tudi če to pomeni, da ostane človek v
zemeljski minljivosti materialnega in ne
more iskati tistega, kar je zgoraj, ker se
ves čas peha za tem, kar je spodaj.
Toda Gospodar življenja vedno znova
nagovarja človeka, saj je nad njim Božje
usmiljenje.
Peter Millonig, Zasidran v veri

Usmiljeni Oče,
v velikonočnih praznikih poživljaš
vero svojega ljudstva.
Pomnoži v nas svojo milost,
da bomo vsi vedno bolj spoznavali,
s kakšnim krstom smo bili očiščeni,
v kakšnem Duhu prerojeni
in s kakšno krvjo odrešeni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B

»MIR VAM BODI.«
Kaj je na zemlji, na svetu, najdragocenejše?
Dragocenejši od vsega imetja in denarja je
ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki
nam ga je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih
nebes. Zato so angeli ob njegovem rojstvu
peli: »Slava Bogu na višavi in mir ljudem na
zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu
gotovo najljubši ljubi mir, če lahko z vsemi
mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov
prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam
bodi!«

Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s
tega sveta? Najboljše ob smrtni uri je tisti
sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil
kot dediščino, ko je rekel: »Svoj mir vam
zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša
srca ne vznemirjajo in ne bojte se.« Drage
ovčice, danes vam želim: »Mir z vami!« To je
najdragocenejše, najljubše in najboljše na
celem svetu kot dragoceno velikonočno jajce.
Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan,
kako zlahka ukraden.
Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši pravi
blagor. Če je v nekem človeku strast ponosa,
skoposti, nečistovanja, sovraštva, vladanja,
tam ne more uspevati krepost. Kjer vladajo v
hiši nesloga, prepir in kreganje, tam se
mnogo preklinja in malo moli. Kjer se v vasi, v
župnijskem občestvu tožijo in vodijo procesi,
tam Božja milost redko najde domovanje.
Ljudje, ki so podivjani, polni hudobije in zlobe,
niso Božji otroci, le nizkotna zalega pekla.
Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam ga je
Jezus prinesel iz nebes in tudi zapustil z
besedami: »Mir vam dam, mir vam
zapustim.« To je po svojem vstajenju želel
svojim učencem, ko jih je pozdravil: »Pax
vobis!« Svojim apostolom je ukazal, naj ta mir
povsod oznanjajo, ko je rekel: »Kjerkoli boste
prišli v hišo, recite: Mir tej hiši!« Mir tej deželi,
mir moji škofiji, mir tej župniji, mir vsaki hiši,
vsakemu pobožnemu, dobremu srcu. In če
ste sinovi miru, bo Jezusov mir ostal pri vas.

Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj
Oče ga ustvarja.
Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova
daješ, ko ga izgubimo.
Življenje je lepo, ker je to tvoje
Življenje, darovano za nas.
Michel Quoist – Zakladnica molitve

Anton Martin Slomšek

Za župnijske potrebe: Rok Petrič 100 €; N. N.
50 €; N. N. 200 €.
HVALA ZA DAROVE!

Iz vsega srca te prosim, Gospod,
daj mi dovolj zveste ljubezni,
da bom upal v pomlad trdneje kot v
zimo,
da mi bo izza smrtnih senc velikega
petka
sijala vera v zmagoslavno jutro
Vstajenja.

Oznanila
V NAŠI CERKVI SE ZOPET LAHKO
OD PONEDELJKA, 12. APRILA
DALJE, ZBERE VSAK DAN K SV.
MAŠI
DO
18
RAZLIČNIH
GOSPODINJSTEV. TOREJ TAKO
KOT PRED 1. APRILOM. LEPO
VABLJENI K SV. MAŠI.
 Prvoobhajanci imajo verouk v četrtek,
kakor so dogovorjeni s katehistinjo Mileno.
Priprava birmancev pa poteka na daljavo. Za
ostale razrede do nadaljnega še ne bo
verouka v učilnici. Je pa vse gradivo za vse
razrede na portalu SKU.

Darovalci
Oznanila

Svete maše
11. 4. 2021 – BELA NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Uršejeve /F/

PONEDELJEK, 12. 4., Julij, papež
19.00 za +Juračove in Kolarjeve
TOREK, 13. 4., Martin, papež
18.00 za +Luka Kumer, osm. Makijevi
19.00 za +Lojzeta Lodrant
SREDA, 14. 4., Valerijan, mučenec
7.00 za +Amalijo Borovnik, Komajštrovi
ČETRTEK, 15. 4., Helena, kneginja
18.00 za +Štefana Lajbaher, osm., žena Mira
z družino
19.00 +Krstona Tesić in Franca Marsel
PETEK, 16. 4.; Bernardka Lurška
7.00 za +Ano Ruter, Ernestovi
SOBOTA, 17. 4., Robert, opat
19.00 za +Simona Kompan in sorodnike

18. 4. 2021 – 3. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Matevža Suhovršnik /F/
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

