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3. VELIKONOČNA NEDELJA

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje
Lk 24,35–48

KAKŠNI PA BOMO MI
OB KONCU ČASOV?
V različnih obdobjih so bogoslovni
učenjaki premišljevali in pisali o
marsičem. Zanimalo jih je tudi, kakšna
bodo naša telesa, ko bomo ob koncu
sveta vstali, kakor izpovedujemo v veri.
Mnogi so menili, da bomo imeli vsi telesa
ljudi, ki štejejo kakšnih trideset let, ko so
na višku svoje moči. Skrbelo jih je tudi, ali
bomo tudi po vstajenju moški in ženske,
pa še marsikaj. Vse to so ugibanja, ki jih
lahko imamo za bolj ali manj utemeljena
ali pa tudi za prazno besedičenje. Drži pa,
kar je zapisal apostol Pavel: da bo vstali
in poveličani Kristus, »z močjo, s katero si
more podvreči vse, preobrazil naše bedno
telo, tako da ga bo naredil podobnega
telesu
svojega
veličastva«.
Iz tega, kar so
o Jezusovem
poveličanem
telesu
po
njegovem
vstajenju
zapisali evangelisti,

lahko sklepamo, da bodo naša telesa po
vstajenju na »poslednji dan« nekaj
izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali
zakoni prostora in časa, ki nas zdaj
omejujejo. Kako bo to, ne vemo in naj nas
niti ne skrbi. Skrbi pa naj nas nekaj
drugega: naj bodo naša telesa, naše
telesne moči, čuti in sposobnosti zvesto
orodje duše tega Božjega ognja ljubezni,
ki ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam
kliče, naj imamo vedno pred očmi dejstvo,
da so naša telesa Božje svetišče, tempelj,
v katerem prebiva troedini Bog. Ob tem
pristavlja: »Poveličujte torej Boga v
svojem telesu!«
Kristusovo poveličano telo, s katerim se je
po vstajenju večkrat prikazal svojim
prijateljem, apostolom in učencem, je
imelo vidne sledove ran na rokah, nogah
in na srčni strani. Te rane so vidna sled
njegove odrešilne ljubezni. Iz Jezusove
prebodene strani je bila rojena Cerkev in
vsi zakramenti, ki nas posvečujejo. Če
smo v življenju zvesti obljubam, danim pri
prejemu teh zakramentov, če zvesto
hodimo za Kristusom, potem se bodo ta
neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili
zaznamovani, na veke svetila in bomo
nanje lahko upravičeno ponosni.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi
grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri
Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa,
pravičnega.
(1 Jn 2,1)
Gospod, glej na nas. Pohujšamo se nad
vsakim trpljenjem in ga ne maramo
razumeti, čeprav sami veliko grešimo.
Kolikokrat te zatajimo v svojem bližnjem,
ki mu ne skažemo dovolj ljubezni.
Izdajamo te iz strahu in prednosti v
družbi. Ponovno padamo v greh, ker je v
nas premalo vere.
Oče, odpusti nam, ker velikokrat ne vemo,
kaj delamo. Pomagaj nam k spravi in
spreobrnitvi, da boš ti v našem življenju
vedno na prvem mestu.
Po: Bogoslužno leto B

Jezus v evangelijskem odlomku stopi med
učence. Prestrašijo se in prevzame jih
strah, kajti mislijo, da vidijo duha. Jezus jim
pokaže svoje roke in noge: »Poglejte moje
roke in moje noge, da sem jaz sam.
Potipljite me in poglejte, kajti duh nima
mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz«
(Lk 24,39). Evangelist Luka hoče tukaj
pokazati Grkom, kaj pomeni vstajenje. Grki

so si vsekakor lahko predstavljali, da je
Vstali duh, da se je duša ločila od telesa in
sedaj obstaja zase. Toda vstajenje je več.
Vstala je Jezusova oseba, s telesom in
dušo. Z opozorilom na roke in noge
odgovarja Luka na platonsko filozofijo, ki si
lahko predstavlja samo osvoboditev duše iz
ujetništva telesa. Vstajenje je vstajenje
telesa. To nam podarja roke, ki vzamejo
življenje v roke, ki se ljudi nežno dotikajo,
božajoč naredijo ljubezen, ki jo lahko
izkusimo. In vstajenje nas postavlja na
noge, da stojimo zase in gremo svojo pot, ki
je svojska pot, ki nas vodi v življenje.
Jezus vabi svoje učence, naj ga potipljejo.
Evangelist Luka s svojim »potipljite me«
kaže pristašem stoiške filozofije na to, da
lahko ljudje otipajo Boga v Jezusu Kristusu.
V njegovih rokah in nogah se lahko
dotaknejo Boga samega. Tu se njihovo
hrepenenje po enem Bogu, ki ga lahko
dojemamo s svojimi čuti, izpolni. V vsaki
evharistiji se smemo Jezusa dotakniti v
kruhu, ki nam je položen v roke. V prvi
Cerkvi so se kristjani s Kristusovim telesom
dotikali svojih oči in ušes, ne le, da bi se
dotaknili Kristusa, temveč da bi se jih on
nežno dotaknil.
Jezus končno pusti, da mu dajo nekaj za
jesti, in jé s svojimi učenci. Z njimi večerja.
Vstajenje ustvarja novo skupnost. Pri
obedih, ki jih imajo učenci skupaj, je v
njihovi sredi sam Vstali. Evharistija je za
Luka vedno izkušnja Vstalega. Intimnost in
veselje, ki govorita iz tega, naj prežemata
tudi obhajanje evharistije. Jezus se svojim
učencem in učenkam kaže kot Bog in
človek, kot tisti, ki je postal svoj pravi lastni
jaz, da bi vstali iz nepristnosti v pristnost, iz
okorelosti v življenjskost in iz izolacije v
novo bivanje drugega z drugim.
Anselm Grün, Jezus – Podoba človeka

MORAŠ
Saj moraš nekomu odpreti srce,
da odnese prepih bolečino.
Pred nekom se moraš zazreti vase,
v vse, kar razjeda,
mrtviči in muči od dne,
ko komaj veš zase.
Nekomu moraš pustiti,
da gre z mehko krpo čez rane srca.
Da pobriše police utvar, slepot in
zablod, da prezrači in prekrtači,
iztepe in posesa vse,
kar je zapiralo upanju pot.
Nekomu moraš odstreti razgled čez
srce, nekomu, ki sme,
nekomu, ki mu je mar za te.
Betka Vrbovšek, Gospod,
povsod vidim tebe

COVID-19 ter ohranitve zdravja vernikov, so
slovenski škofje določili, da je zopet možna
udeležba vernikov pri sv. maši. Za našo
župnijsko cerkev to pomeni 18 razlićnih
gospodinstev, a kot kaže, bo lahko kmalu
več.
 Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega
uresničevanja verske svobode v Republiki
Sloveniji,
po
katerem je
izvajanje
verouka. Dokler vlada ne bo sprejela
ustreznega odloka in dovolila versko
izobraževalno dejavnost, velja, da je izvajanje
verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v
živo« prepovedano. Razlog za prepoved
izvajanja verouka je v tem, da pri verouku
prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov,
kar pa ne velja za naše prvoobhajance, saj so
pri verouku enako v treh »mehurčkih«, kot v
šoli..
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B

Oznanila
 Od 18. do 25. aprila 2021 bomo v Cerkvi
na slovenskem obhajali Teden molitve za
nove duhovne poklice, njihovo svetost in
stanovitnost. Geslo tedna je: »PRIPADAJ,
IŠČI IN SE ODLOČI«. Povabljeni k sv.
mašam, kjer bomo vsak dan deležni kratkega
nagovora in bomo skupaj Boga prosili za nove
duhovne poklice. Tisti, ki v cerkev ne boste
mogli priti, povabljeni, da se v tednu molitve
vsak dan od 17.00 do 18.00 pridružite molitvi
za duhovne poklice na TV EXODUS. Prvi
dan, v nedeljo, 18. 4. 2021, pa bo tudi polurna
oddaja, kot povabilo k molitvi.
 Ob upoštevanju državnih predpisov in z
namenom preprečitve širjenja epidemije

 V minulem tednu so gozdarji opravili
sanitarno sečnjo na vzhodnem delu
Barbarinega hriba. Zavod za gozdove je
izdal odločbo, da se drevje, ki je
predstavljalo neposredno nevarnost za
bližnje
stanovalce
in
obiskovalce
pokopališča, v celoti odstrani, hrib pa na
novo posadi s hrastom, bukvijo in češnjo.
Tudi to bo župnija storila še v mesecu
aprilu.
…..

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

PONEDELJEK, 19. 4., Leon IX., papež
19.00 za +Marijo in Matevža Potočnik ter
+Komesove
TOREK, 20. 4., Teotim, škof
19.00 za +Ano Topolovec, Marjetka Hribar
SREDA, 21. 4., Anzelm, škof
7.00 za +Amalijo Mori, Gradišnikovi
ČETRTEK, 22. 4., Hugo, opat
19.00 za +Vero Pšeničnik
PETEK, 23. 4.; Jurij, mučenec
7.00 za +Leona Iskrač, Marija Sonjak
SOBOTA, 24. 4., Fidelis, duhovnik
19.00 za +starše Ravnjak ter Foltija, Liziko in
Lojzko

25. 4. 2021 – 4. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane /F/
9.30 za +Marijo Janko in Ano Seučnik /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

