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Mt 28, 16–20 

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, 
VODITE ME! 

 

Bog Oče je v 
svoji brezmejni 
dobroti od 
vekomaj mislil na 
nas. Sklenil je, 
da nas enkrat v 
času pokliče v 
življenje po 
sodelovanju 
dveh, ki ju je 
povezal z darom stvariteljske ljubezni. 
Večkrat slišimo iz ust ljudi: »Ko bi živel sto 
let prej, bi živel lepše, bolj krčansko!« A 
prav v tem času, v katerega nas je 
postavil najmodrejši Bog Oče, moramo 
izpolniti tisto zamisel, ki jo ima o nas. 
Nihče drug ne bo tega storil namesto nas. 
V velikonočni hvalnici na veliko soboto 
Cerkev poje: »Nič nam ne bi koristilo, da 
smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo 
odrešeni.« Odrešenje je na poseben 
način delo druge Božje osebe, ki je 
postala človek. Jezus je naš brat in 
prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in 
ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z 

 
 
 
 
 

medsebojno ljubeznijo postanemo 
pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je 
do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, 
samo darovanje samega sebe odrešuje. 
S tem nas je odrešil in nam pokazal pot. 
Po velikem petku in velikonočnem jutru ni 
več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali 
žalosti, ki bi ne bila del odrešenja. 
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, 
»da bi imeli življenje v izobilju«. Obilje 
življenja in Božje milosti v nas je delo 
Svetega Duha, tolažnika in posvečevalca 
naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim 
apostolom ob odhodu s tega sveta in ga 
poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih 
jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj 
uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, 
les …; kar pa je plemenitega, se v ognju 
prečisti. Ogenj Svetega Duha hoče v 
naših srcih použiti vse, kar je slabega, 
Boga nevrednega. Tistemu, kar je v nas 
plemenitega in dobrega, pa hoče dati še 
večjo vrednost. 
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom 
naseli v duši vsakega kristjana, je 
temeljna resnica naše vere. Cerkev vse 
dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v 
nas prihaja dobrota Očeta, ljubezen Sina 
in moč Svetega Duha. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ki 
nam govori o skrivnosti enega Boga v treh 
Osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. 
Sveta Trojica je občestvo Božjih Oseb, ki 
so ena z drugo, ena za drugo, ena v 
drugi. Ta vzajemnost je Božje življenje, 
skrivnost ljubezni živega Boga.  

Papež Frančišek 

❖❖❖ 

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI 

 
Evangelist Marko nam na praznik svetega 
Rešnje telesa in krvi pripoveduje, na 
kakšen način je Jezus s svojimi apostoli 
praznoval svojo zadnjo veliko noč. 
Začuda se precej mudi ob podrobnostih, 
ki na videz niso kaj prida pomembne. 
Tisto pa, kar se nam zdi pomembno, je 
povedano v nekaj besedah. Med 
Jezusom in apostoli se je v resnici razvil 
kar dolg dialog glede vse priprave do 
najmanjših podrobnosti. Sicer bi se 
seveda velikonočno večerjo dalo opisati 
tudi le v nekaj stavkih. 
Evangelisti Matej, Marko in Luka so na ta 
način prav gotovo ravnali z določenim 
namenom. V resnici lahko opažamo, kako 
je Jezus na nek način vse predvidel. Ve 
celo, kdo bo ta dva učenca, ki sta 
zadolžena za pripravo, srečal, in kako 
bosta našla tisto, o čemer jima je vnaprej 
povedal. Z druge strani je pričujoči 
dogodek bogat tudi v samem razvoju. 

Podoben je dvigovanju zastora, tako da 
osvetli oziroma še bolj poudari tisto, kar 
bo potem sledilo. Če bermo opis velike 
noči, nas že sama treznost pripovedi 
prepriča, da gre za izredno pomembno 
stvar. Današnji podrobnejši opis nas 
preseneča. Tudi s tem kaže, da gre za 
izredno pomemben dogodek. Lahko 
rečemo, da gre tu že za spreten 
komentar, ki spreminja izrazno moč 

pripovedi.   
V luči tega, 
kar avtor 
pisma 
Hebrejcem 
pove o 
daritvi, ki jo 
je Mojzes 
opravil ob 
vznožju 
Sinaja in je 
morala imeti 
v sebi nekaj 
veličastnega

, tako da je bila njena dramatična moč 
takoj opazna, postane ta daritev podobna 
neki drugi zavezi, ki se je nekega dne 
morala uresničiti zato, da je vrnila 
izgubljene pravice res vsem ljudem. 
S tistimi nekaj besedami: »To je moja kri, 
kri zaveze …« je Jezus priklical v spomin 
vse tiste dogodke iz Stare zaveze, ko so 
se opravljale daritve vseh izraelskih 
generacij. S tem ko je to storil, je 
dokončno odpravil vse prejšnje daritve, 
kajti edinstvena in dokončan daritev, v 
kateri je žrtvoval sam sebe, je vse ostale 
daritve napravila za nekoristne. Jezus 
preko daritve svoje krvi in odhoda k Očetu 
da jasno vedeti, da se s tem odpira večno 

 
 Za duhovno rast 
 
 



kraljestvo za vse. 
Po tem prazniku nas torej Cerkev vodi v 
samo središče naših odnosov z Bogom in 
poveličuje Jezusa, ki je vse to uresničil s 
svojo žrtvijo in svojo daritvijo, ki se še 
danes uresničuje pri sleherni daritvi svete 
maše. 

Povzeto po: T. Kompare 

❖❖❖ 
Dobri Jezus,  

šolsko leto se že počasi izteka  

in k tebi se zatekam s prošnjo,  

da mi stojiš ob strani 

pri zadnjih šolskih  

preverjanjih znanja.  

Daj mi moči, da se izkažem  

v svoji najboljši luči.  

Spremljaj nas na našem  

zaključnem šolskem izletu,  

da se vsi varno vrnemo domov, med seboj 

pa stkemo  

tesna in pristna prijateljstva. 

V prostih trenutkih,  

ki jih bo sedaj  

iz dneva v dan več,  

pa nas skupaj z  

nebeško materjo Marijo,  

varuj vsakršnih nezgod. 

Amen. 

 

 

 V četrtek je zapovedani praznik svetega 
Rešnjega telesa in krvi - Telovo. Po večerni 
sveti maši  bo telovska procesija, ki 
vključuje tudi prošnje za blagoslov vsega 
našega dela - na poljih, v vinogradih, v 
gozdovih, v tovarnah, pisarnah ... Vsi lepo 
vabljeni, še zlasti letošnji prvoobhajanci.  

 Članom ŽPS se je lani iztekel petletni 
mandat, ki pa jim je bil podaljšan do 

letošnjega leta. Zaradi epidemije bodo 
volitve letos in sicer v mesecu juniju. Več o 
tem v prihodnjih številkah Nedeljskega 
pisma. 

 Karitas organizira v sredo, 2.6.2021, 
romanje na Brezje. Prijavite se lahko pri g. 
Rezki Vivod. 

 Priprava prvoobhajancev na prvo sveto 
obhajilo je skrbno potekala. Posebej je to bilo 
opazno še zlasti v minulem tednu. Hvaležni 
smo katehistinji g. Mileni Verhnjak, za pevsko 
pripravo g. Ireni Hancman, g. Ani Pori in g. 
Heleni Buhvald. Požrtvovalno so se vključile v 
to sveto dogajanje tudi mamice nekaterih 
prvoobhajancev. Vsem prisrčna zahvala! 

 Birmanci in prvoobhajanci so zelo hvaležni 
g. Andreju Lodrantu, da jim je s svojo 
umetniško pisavo lepo napisal njihove 
diplome. Lepa hvala! 

 

 

 
 

 

30. 5. 2021  –  SVETA TROJICA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Hedvigo Rudl, Alojz Janota 

 
 
 
 
 

OB 11.00 

slovesnost 
prvega 
sv. obhajila, 
sv. maša  
po namenu 
   
PONEDELJEK, 31. 5.,  Marijino obiskanje, 
sklep šmarnic 
 

19.00 za +Angelo in Antona Fajmut 
 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 



TOREK, 1. 6., Justin, mučenec 
18.00 za +Marijo Karlino Filip, osm., sestra 
Nada z družino 
19.00 za zdravje - Lagojatovi 
 

SREDA, 2. 6.,  Erazem, škof 
 

Na Prevaljah ni sv. maše! 
 

ČETRTEK, 3. 6., SVETO REŠNJE TELO IN 
KRI – ZAPOVEDAN PRAZNIK 
 

7.30 za +Regino Skudnik Lodrant, Toni in 
Mojca Ramšak 
18.00 za +Franca Šuler, osm., Temelnovi 

19.00 za vse žive in pokojne 
župljane, nato procesija  
 

PRVI PETEK, 4. 6.;  Frančišek, duhovnik 
 

18.00 za +Natalijo Pertinač, osm., mož Boris 
z družino 
19.00 za +Ano Sonjak in starše 
 

PRVA SOBOTA, 5. 6., Bonifacij, škof 
 

19.00 za +Leopoldino Dobrovnik in mamo 
Nežo, družina Šušel 
 

6. 6. 2021  –  10. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Berto in Ivana Sekavčnik  
 
 

 

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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