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TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO
BOŽJI OTROCI
»Tudi na pogane se je razlila milost
Svetega Duha« je naslovna vrstica
(povzetek) vsebine prvega berila današnje
nedelje. Odlomek pripoveduje, kako je
apostol Peter po Božjem navdihu s
podelitvijo zakramenta svetega krsta sprejel
v družino Kristusovih učencev prve pogane.
Maja leta 1997 je sv. Janez Pavel II. med
sveto mašo pred baziliko sv. Petra v Rimu
razglasil nekaj novih blaženih. Med njimi je
bil tudi Ceferino Gimenez Malla, prvi cigan v
zboru blaženih.
Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani
so po našem pojmovanju pogosto zviti,
malopridni in lahkomiselni ljudje, ki se jih je
bolje varovati kot pa imeti z njimi stike.
Podobno so mislili pravoverni Judje o
poganih, ki se jim niso zdeli vredni Božje
izvolitve. Pa jih je Bog »razočaral«: on
sprejema med svoje otroke vse, ki mu
odprejo svoje srce. To je pogoj za prejem
svetega krsta, ki pomeni vstop v občestvo
kristjanov. Edino Bog, ki vidi v srca ljudi, ve,
kdo je pripraven za njegovo kraljestvo. Mi
ljudje ne morem in ne smemo odločati.

Božje odločitve so za naše pojme pogosto
presenetljive. Vodi jih usmiljena dobrota,
kajti Bog je ljubezen, kot nam zatrjuje
apostol Janez v svojem prvem pismu,
katerega odlomek je drugo berilo današnje
maše.
Če smo pravi Jezusovi učenci, se moramo
veseliti, da Bog ravna na temelju dobrote in
ljubezni, ne pa biti slabe volje, ko vidimo, da
milost
vere
prejemajo tudi
taki, ki so bili
doslej
do
Cerkve
brezbrižni ali
celo sovražni.
Tako mišljenje
in govorjenje
»dobrih kristjanov« razodevata veliko
ozkosrčnost, pomanjkanje ljubezni, ki je
razpoznavni znak pravih Jezusovih
učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim
velikim duhovnikom in pismoukom, ki so se
imeli za pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno
zameril, ko jim je dejal, da bodo cestninarji
in vlačuge šli v Božje kraljestvo pred njimi.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Že četrto nedeljo zapored nam Janez daje
poduk o pristni krščanski ljubezni. Njen izvir je
v Bogu, ker Bog je ljubezen. Zato tudi vsakdo,
ki ljubi, izhaja iz Boga in Boga pozna. Janez
nam v nekaj stavkih nariše krogotok ljubezni.
Začne se pri Bogu, ta jo preko Sina posreduje
nam, mi jo izkazujemo bližnjim in preko njih
Bogu. Ljubezen je popolna takrat, ko je ta
krogotok sklenjen. Vsaka prekinitev ima za
posledico zgolj karikaturo ljubezni.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B
Angelo Comastri, Zakladnica molitve

To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15, 12
Dva človeka.
Eden je veren, drugi ne. Delata enake stvari.
Zanimata se za probleme drugih ljudi, zlasti
najbolj revnih in nemočnih. Dejavna sta v
politiki ali celo v sindikatu in se zavzemata za
pravičnejšo in solidarnejšo družbo. Del
svojega časa posvečata prostovoljnemu delu.
Ali je med njima kakšna razlika?
Je, in to bistvena.
Neverni človek odloča sam, do kod bo šel in
kdaj se bo ustavil, koliko bo dal in koliko
zadržal zase.
Verni človek se odpove tej odločitvi in jo
prepusti Jezusu, ki mu pravi: »Ljubite se med

seboj, kakor sem vas jaz ljubil,« torej do
konca, vse do darovanja samega sebe.
Neveren človek – čeprav vsakogar, ki naredi
kaj dobrega bratom in sestram, v resnici
podpira Gospod – misli, da bo našel potrebno
moč v sebi, in zato tudi misli, da ima pravico
reči: Več kot toliko ne morem; nihče ne more
zahtevati od mene še več.«
Veren človek ne more nikoli reči »Ne morem
več,« ker mu je neizčrpna moč Vstalega
vedno na razpolago v molitvi in zakramentih.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

Vse, kar potrebuješ,
je ljubezen …
No, res ni še čisto vse, vendar pa bi nam brez
nje presneto slabo šlo. Psihologi potrjujejo, da
potrebuje otrok za normalen razvoj varno
okolje, ljubeč dom. Najstniki hrepenijo po
ljubezni in čustva jim povedo, da je življenje
zato, da ga delijo z drugimi. Poročeni
doživljajo globoko življenjsko izpolnitev, ki jo
daje osrečujoča zavest, da ljubijo in so
ljubljeni. Družinam daje ljubezen moč in
zdravje. Starejši najdejo smisel svojega
življenja v zavesti, da nekomu nekaj
pomenijo. Prav vsi potrebujemo ljubezen.
Zato je prava tragedija, če si zanjo ne
prizadevamo in živimo v svetu, kjer so
nezaželeni in prezrti otroci življenjsko dejstvo;
kjer izrabljajo čustva mladih; kjer se zakonci
neprestano prepirajo; kjer sosedje živijo v
sovraštvu; kjer uboge, bolne, ostarele,
slabotne in telesno prizadete potiskamo
vstran.
Hvala Bogu, da zmore ljubiti vse in ima toliko
ljubezni, da lahko z njo napolnimo naša
prazna srca in življenja ter nas uči ljubiti. Naj
se v naših družinah širi ljubezen, da bo lahko
prerasla tudi njen okvir in se razlila med ljudi
okrog nas.
Povzeto po: J. B, Kratka razlaga bistva krščanstva

Oznanila
 Jutri, v ponedeljek, v torek in v sredo
so pred praznikom Gospodovega
vnebohoda prošnji dnevi. To so dnevi
molitve za Božji blagoslov pri delu na
polju, v šoli, v pisarnah, tovarnah, pa tudi
dnevi molitve za mir in varnost našega
življenja.
 V četrtek je praznik Gospodovega
vnebohoda. Sv. maše bodo zjutraj in
zvečer.

potrebno vzdrževati medosebno razdaljo
med udeleženci, kar ne velja za člane
istega gospodinjstva; ves čas navzočnosti
v cerkvi je potrebno nositi masko, pri
vhodu v cerkev pa si razkužiti roke. Po
vsaki skupini birmanih se cerkev prezrači,
zato nova skupina vstopi v cerkev šele na
povabilo. V času birme smejo biti v cerkvi
samo birmanci in njihovi botri, starši
birmancev ter bratje ali sestre birmancev.
Vsi ostali: bice, dedki, tete, strici,
prijatelji…se slovesnosti v cerkvi ne
morejo udeležiti, saj bi s tem kršili naš
dogovor in predpise NIJZ ter Slovenske
škofovske konference. Zato bomo pa
birmovanje ob 9.00, ob 11.00 in ob 13.00
prenašali na Facebook strani naše
župnije. Ko vas prosim za razumevanje,
se hkrati za upoštevanje koronapredpisov
prisrčno zahvaljujem. Vse tiste pa, ki
damo kaj na molitev, lepo prosim, da se
preko Facebook-a v tem tednu povežete z
nami v cerkvi, da bi nov rod samostojnih
kristjanov bil deležen binkoštnih milosti.

Darovalci
Oznanila
 V soboto, 8. maja, zvečer ob 18.00, je
bil v cerkvi sestanek za starše letošnjih
birmancev. Želel sem izvedeti za njihovo
mnenje glede datuma sv. birme, ki je bil
za 15. maj tega leta določen že
septembra lansko leto. Podal sem dva
predloga: ali sv. birma 15. maja v treh
skupinah zaradi upoštevanja pravil NIJZ
ali pa se birma prestavi na kakšno soboto
v mesecu juniju. Večina je odločila, da naj
bo birma v naši župniji v soboto, 15. maja
v treh skupinah: prva ob 9.00, druga ob
11.00 in tretja ob 13.00. V cerkvi je

Za župnijske potrebe: N. N. 50 €; n. n. 60
€; Terezija Preglav 50 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
9. 5. 2021 – 6. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Karla in Angelo Brložnik

PONEDELJEK, 10. 5., Prvi prošnji dan
18.00 za +Brankota Ramšak
19.00 za +Vasja Bukovec, družina Rumič
TOREK, 11. 5., Drugi prošnji dan
19.00 za +Erno Potočnik, nečak Edi z družino
SREDA, 12. 5., Tretji prošnji dan
19.00 za +Jožefa Veberič, Ferjatovi
ČETRTEK, 13. 5., GOSPODOV VNEBOHOD
7.30 za +Lagojatove
18.00 za +Martina Saberčnik, osm., žena in otroci
z družinami
19.00 za +Janeza Vauh, osm.
PETEK, 14. 5.; Bonifacij, mučenec
18.00 za +Jožico Pungartnik, osm., molitvena
skupina
19.00 za +Vivodove
SOBOTA, 15. 5., Zofija, mučenka

SLOVESNOST SV. BIRME
Ob 9.00 po namenu
Ob 11.00 po namenu
Ob 13.00 po namenu
19.00 za +Mirkota in Jožeta Beričič ter Lucijo
Krajnc

16. 5. 2021 – 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Stanislava Majerič, nečakinja Kristina z
družino
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

