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Jn 15,1–8 

VSAKO MLADIKO, KI RODI SAD, 
OČIŠČUJE 

 
Pri svojem učenju se Jezus pogosto 
naslanja na podobe, ki so poslušalcem 
blizu in ki so bile vsem pred očmi. Tako 
so med poslušanjem v domišljiji lahko 
stvari tudi videli; beseda in podoba sta se 
medsebojno podpirali. Predvsem 
podeželsko življenje mu je ponujalo 
podobe in spodbude. Nekoč nam je 
povedal zgodbo o pšeničnem zrnu, danes 
nam spregovori ob podobi mladike in trte. 
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče 
je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki 
ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi 
sad, očiščuje, da rodi še več sadu.« 
Najpomembnejša trditev v teh besedah je, 
da smo z Jezusom združeni s tako 
globoko in življenjsko vezjo, kot je vez, ki 
povezuje mladiko s trto. Mladika je 
izrastek, del trte: med obema deloma teče 
isti sok. Na tesnejšo povezanost niti ne bi 
mogli pomisliti. Na duhovnem področju je 
ta življenjski sok Božje življenje – Sveti 
Duh, ki nam je bil podarjen pri krstu. Zdaj 
pa poglejmo, čemu vinogradnik obrezuje 
 

 
 
 
 
 mladike in stori, da trta »joka«, kot 
običajno pravimo. Je to res potrebno? 
Seveda, in to zaradi zelo preprostega 
razloga: če ni obrezana, se moč trte 
porazgubi; morda bo pognala več 
grozdov, kot bi smela, vendar pa ne bodo 
mogli vsi dozoreti in vino ne bo tako 
dobro. Če trta dolgo ni obrezana, celo 
podivja in je na njej le še listje in viničje. 
Enako se zgodi v našem življenju. Ne le v 
duhovnem življenju, še prej v čisto 
običajnem človeškem življenju. Živeti 
pomeni izbirati in izbirati pomeni 
odpovedati se. Človek, ki hoče v življenju 
delati preveč stvari ali ga zanima vse po 
vrsti in ima številne konjičke, se razprši; 
nikjer ne bo uspešen. Potrebno je imeti 
pogum in izbrati, pustiti ob strani določene 
drugotne stvari, ki nas zanimajo, da bi se 
usmerili na pomembnejše. Treba je 
obrezovati, obrezovati! 
Ena stvar nas mora posebno podpirati, ko 
nad seboj občutimo roko obrezovalca: 
Bog trpi z nami, ko nas vidi trpeti. On 
obrezuje s tresočo roko. To misel o 
sočutnem Božjem trpljenju zaupam 
predvsem tistim, ki v tem trenutku čutijo 
nad seboj Očetovo roko, ki obrezuje, da bi 
lahko iz nje zajeli tolažbo in upanje. 

Po: br. R. Cantalamessa 
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MARIJA, VARUHINJA 

ŽIVLJENJA 
 

O Marija, zibelka velike Skrivnosti! 

V tvojem čistem naročju  

se je uresničil najbolj nedoumljiv,  

vendar najbolj potreben dogodek:  

Bog je v tebi postal otrok  

in delil z nami vso človeško usodo. 

 

Od takrat lahko vedno,  

ko vzklije novo življenje,  

vzklikamo: Bog je prehodil isto pot,  

tudi Bog je doživljal čudovito izkustvo  

varnega življenja pod srcem Matere. 

 

O Marija, ta čudež je danes onečaščen,  

to nežno obdobje človeškega življenja  

ni zavarovano in spoštovano:  

materino naročje pogosto  

postane grob otrok.  

O Marija, prosi za nas! 

Žena, ki je v tvojem naročju  

čudežno prebival Bog,  

s teboj prosimo luč Svetega Duha  

za matere in očete naših dni:  

daj, da bodo spoštovali življenje,  

daj, da se bodo veselili življenja,  

daj, da bodo ljubili življenje  

od prvega trenutka njegovega čudeža. 

Amen. 
 

Angelo Comastri, Zakladnica molitve 
 

 
 Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

 

15. Ošlovnik Marija, Trg 37 
      21.1.1929 – 9.3.2021 
16. Dravec Izidor, Poljana 14 
      9.3.1962 – 10.3.2021 
17. Brečko Marija, Sp. kraj 12 
      8.1.1930 – 10.3.2021 
18. Ruter Ana, Pod gonjami 11 
      20.2.1924 – 16.3.2021 
19. Veberič Jožef, Trg 3b 
      3.2.1960 – 17.3.2021 
20. Kacl Ivan, Prisoje 21b 
      22.11.1952 – 19.3.2021 
21. Kumer Luka, Trg 41 
      19.9.1948 – 1.4.2021 
22. Lajbaher Štefan, Leše 78 
      26.11.1953 – 6.4.2021 
23. Brezočnik Jakob, Trg 65 
      24.7.1943 – 12.4.2021 
24. Gašper Ana, Prisoje 59 
      15.7.1935 – 20.4.2021 
25. Kumer Terezija, Trg 41 
      3.9.1956 – 26.4.2021 
 

MOLIMO ZA NAŠE RAJNE ! 
 

 

 
  S ponedeljkom, 3. majem, 
nadaljujemo po dolgem – predolgem 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 

 
 Umrli so 
 
 



premoru z 
rednim 
veroukom 
po 
običajnem 
urniku.  
Za prvoobhajance velja razpored, ki je 
dogovorjen s katehistinjo Mileno, za 
birmance pa s katehetom diakonom 
Sašem. Tudi v veroučnem prostoru je 
potrebno ohranjati predpisano 
medsebojno razdaljo, razkuževanje rok in 
za višje razrede nošenje maske. 
 V skladu z veljavnimi predpisi je lahko 
v rumeni regiji /Koroška od ponedeljka 
naprej/ v cerkvah navzočih več vernikov. 
Obvezno je razkuževanje rok pri vhodu v 
cerkev, nošenje maske in medosebna 
razdalja 1,5m. Tako je mogoče zopet 
obhajati krste in poroke, a težava nastane 
ne zaradi druženja v cerkvi, temveč 
pogostitvijo – druženjem na domu, kjer je 
dovoljenih le do 10 oseb. Presodite! 
 Pred “vrati” je datum birme v župniji 
– to je sobota, 15. maj. Vendar do sobote, 
8. maja, še vedno nikakor ni mogoče reči, 
ne da birma bo in ne, da bo prestavljena 
na nekoliko poznejši datum. Vsi smo v 
negotovosti, še posebej, ker praznični 
dnevi vključujejo več sproščenosti, kar je 
dobro, lahko pa tudi prinesejo s seboj kaj 
slabega. Lahko zapišem le, da birma bo 
takoj, ko bo mogoče. 
 Otroci, še posebej birmanci in 
prvoobhajanci ter vsi odrasli, lepo 
vabljeni k šmarnicam, tej pomembni 
ljudski pobožnosti. Šmarnice bodo ob 
19.00 (razen ob sredah in nedeljah). 
Šmarnice SVETNIKI SO BILI ČISTO 
(NE)NAVADNI LJUDJE nam v obliki 

razgibanih 
dialogov med 
otroki in 
malim 
angelom 
Serafinčkom 
približajo 
svetniške like 
vseh starosti, 
stanov in 
obdobij. Vse 
nas vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem 
življenju pogumno stopili na pot svetosti in 
vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: 
»Nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti 
še boljši. Prav tako ni nihče tako velik 
prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še 
večji.« 
 
V soboto, 24. aprila, je skupina moških 
na Barbarinem hribu posadila mlada 
drevesca hrasta, bukve in divje češnje 
zaradi poprej opravljene sanitarne sečnje. 
Zadostno število sadik ni bilo mogoče več 
dobiti. Manjkajoči del na spodnjem delu 
hriba bomo posadili prihodnje leto.  
Zahvalo smo dolžni logarju Milanu 
Poročniku, ki je delo vodil, Francu 
Potočniku za organizacijo in vsem 
sodelujočim pri sajenju. 
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7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Amalijo Pori, cerkveni pevci 

 
 Svete maše 
 
 



PONEDELJEK, 3. 5.,  Filip in Jakob, 
apostola 
19.00 za +Heleno Trbovšek in sorodnike 
 

TOREK, 4. 5., Florijan, mučenec 
19.00 za +Floro, Ernesta, Anko                                
in Matildo Brložnik 
 

SREDA, 5. 5.,  Gotard, škof 
7.00 za +Ano Topolovec, Cvetka in Stanko 
Jamnik 
 

PRVI ČETRTEK, 6. 5., Dominik Savio 
19.00 molitvena ura za duhovne poklice in 
sv. maša za +Angelo in Franca Kralj 
20.00 za +Terezijo Kumer, osm., in +Luka, 
otroci z družinami 
 

PRVI PETEK, 7. 5.;  Gizela, opatinja 
19.00 za +Izidorja Dravec, Slavko in Marina 
Topler 
 

SOBOTA, 8. 5., Viktor, mučenec 
19.00 za +Roberta Preglav 
 

9. 5. 2021  –  6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 

 

7.00 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Karla in Angelo Brložnik 
 

 
 

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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