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Mr 4,26–34 

STORI, KAR JE TVOJA 
DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA 

 
Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez 
Dobri, ker je izžareval pristno evangeljsko 
dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na 
začetku svoje papeške službe od samih 
skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri 
kraju s svojimi močmi, mu je neke noči 
Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se 
delaš tako važnega! Kaj pa misliš, da si? 
Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe 
še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar 
moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat 
naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je 
bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da bo 
Bog storil vse, kar je potrebno. 
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši 
doraščajočih otrok, pogosto ne morejo 
spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo 
storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če 
so svoja vzgojna prizadevanja pošteno 
podprli z zgledom doslednega 
krščanskega življenja in človeške 
plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali 
so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi 
dajal rast. Trdno moramo verovati, da Bog 
deluje v svetu tudi danes. Njegovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
delovanje ni bučno, ampak tiho in 
preprosto. 

O tihem, 
človeškim 
očem skritem 
delovanju 
Boga govori 
današnja 
evangeljska 
prilika o setvi, 
ki raste, ko 
gre sejalec 

spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v 
velikansko drevo. Ko poljedelec spi in 
počiva, pravi Jezus, »seme poganja in 
raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi 
ima rast Božjega kraljestva, katerega 
seme je njegova beseda, shranjena v 
predragoceni žitnici Svetega pisma. S 
temi podobami hoče povedati, da je tudi 
za nas skrivnost, kako med nami raste 
Božje kraljestvo. Naša naloga je pripraviti 
semenu Božje besede ugodna tla, potem 
pa z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti 
Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše 
napore vedno blagoslavljal. 
 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Tisti čas je Jezus  
rekel množicam:  

»Z Božjim kraljestvom  
je kakor s človekom,  

ki vrže seme v zemljo.  
Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije 

in raste, da sam ne ve kako.  
Zemlja sama od sebe  
poraja najprej bilko,  

nato klas in  
končno žito v klasu.  
Ko pa sad dozori,  

hitro zamahne s srpom,  
kajti prišla je žetev.« 

(Mr 4,26–29) 
 

   

 

Gorčično zrno imamo za najmanjše 

med semeni. Čeprav je tako majhno, pa 

je polno življenja, saj potem ko se 

razpoči, požene kalček, ki je sposoben 

predreti površino zemlje, priti do 

dnevne svetlobe ter rasti vse dokler ne 

'postane večje od vseh rastlin na vrtu' 

(prim. Mr 4,32). Slabost je namreč moč 

semena, to da se razpoči, postane 

njegova sposobnost. Takšno je Božje 

kraljestvo: človeško gledano je majhna 

resničnost, ki jo sestavljajo ubogi v 

srcu, nadalje tisti, ki ne zaupajo v svojo 

moč, temveč v moč Božje ljubezni, ter 

tisti, ki niso pomembni v očeh tega 

sveta. Pa vendar ravno po njih prodre 

Kristusova moč in preoblikuje to, kar je 

na videz nepomembno. 

Podoba semena je Jezusu še posebej 

pri srcu, ker tako dobro izrazi skrivnost 

Božjega kraljestva. 

Po: Benedikt XVI. 
 

 
 
 

Resnična ljubezen je tisto seme, ki 
umira, da lahko rojeva novo,  
da lahko zraste nekaj, kar lahko 
ponovno rojeva ljubezen … 
 

Največja ljubezen je, pravi Jezus,  
kadar je človek pripravljen umreti 
za drugega. Ko stavi na svoje izničenje, 
da bi mogel prijatelj živeti.  
Ko prekine vezi s svetom, da bi jih 
obdržala brat in sestra, da lahko uživata 
lepoto bivanja.  
Njemu pa je vse vzeto. Družina, domačija, 
kraj, celo vera v pravičnost in človeškost.  
Kajti če bi obstajala, mu ne bi bilo treba 
zastaviti svojega življenja.  
Tako pa žrtvuje samega sebe, da je 
zadoščeno človeški okrutnosti.  
Navalu greha, ki se mu ni mogoče 
zoperstaviti in zahteva žrtveno jagnje. 
Ljubezen je torej v svojem bistvu 
podaritev samega sebe. Je popolnoma 
čista in lepa, a nezavarovana in ranljiva.  
Nima trdnjave in prostora, kamor bi se 
zatekla v uri darovanja.  
Živi edinole iz Jezusovega navdiha, 
njegovega zgleda,  

 
 Za duhovno rast 
 
 



zato ne potrebuje zemeljskih čet in 
vojaške moči. Njena trajna veljavnost se 
napaja iz Božjih korenin.  
Gradi oblast v notranjosti srca in vlada na 
veke. Tudi če človeka, ki se daruje, 
ubijejo, njegova ljubezen ostane.  
Kot veličastno dejanje ostaja znamenje 
nepremagljivosti, vidno daleč naokrog in 
slišno do desetega kolena. 
 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

 

 
 
 

1. Iza Podhovnik 
2. Voranc Zlatar 
 

ČESTITAMO! 
 

 

 
 

26. Martin Saberčnik, Breznica 7 

2.11.1943 – 2.5.1921 

27. Jožefa Pungartnik, Na produ 45a 

16.3.1945 – 4.5.1921 

28. Hedviga Rudl, Sp. kraj 41a 

20.2.1936 – 8.5.2021 

29. Franc Šuler, Trg 3d 

6.10.1957 – 23.5.2021 

30. Natalija Pertinač, Nicina 30 

29.6.1966 – 24.5.2021 

31. Marija Karlina Filip, Trg 53 

7.3.1940 – 25.5.2021 
 

NAJ POČIVAJO V MIRU! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Pri izhodu iz cerkve je član vašega 
gospodinjstva lahko dobil izbirni list, na 

katerega člani vašega gospodinjstva 
vpišite osebe, ki jih predlagate za člane 
Župnijskega pastoralnega sveta /ŽPS/ 
prevaljske župnije. Obrazec z vašimi 
predlogi, prosimo, vrnite v nedeljo, 
20.6.2021, ko pridete k sv. maši, ali pa ga 
pošljete po pošti. Tajništvo obstoječega 
ŽPS bo pregledalo vaše predloge. Izbrani 
člani, ki jih bom povprašal osebno ali po 
telefonu, morajo podati pisno privolitev, 
da so pripravljeni na vašo pobudo 
sodelovati v dobro župnije. Ko bo to 
opravljeno, mariborski nadškof metropolit 
pošlje pisno imenovanje za člana ŽPS. 

 Prihodnjo nedeljo, 20. junija, bodo 
otroci po sv. mašah dobili spričevala. 
Tisti, ki jih še niso vrnili, naj to storijo takoj 
in jih odložijo v poštni nabiralnik, ki se 
nahaja pri vhodu na župnijsko dvorišče. 
  
 

 
 
 
 

Za župnijske potrebe: Danica Gorjanc 
160 €; N. N. 30 €. 
 

HVALA ZA DAROVA! 

 

 

 
 

 

 

13. 6. 2021  –  11. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9..30 za +Antonijo in Konrada Praznik   
 

PONEDELJEK, 14. 6.,  Valerij in Rufin 
19.00 za +Dorotejo Kovač, osm., Stanko in 
Nina Kumprej 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kristjana sta postala 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



TOREK, 15. 6., Vid, mučenec 
19.00 v zahvalo in priprošnjo 
 
SREDA, 16. 6.,  Beno, škof 
7.00 za +Adolfa in Matildo Arl 
 
ČETRTEK, 17. 6., Albert, duhovnik 
19.00 v čast Materi Božji 
 
PETEK, 18. 6.;  Marko in Marcelijan 
7.00 za +Hedvigo Rudl, Amalija in Pavel 
Buhvald 
 
SOBOTA, 19. 6., Romuald, škof 
18.00 za +Lebičeve 

 

19.00 za +Alojzijo in Franca Štrekelj 
 
 

20. 6. 2021  –  12. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Frančiška Prepadnik, Andreja 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 
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