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Mr 4,35–41 

GOSPODAR SVETA IMA VSE 
»POD KONTROLO« 

 
Bog je gospodar 
sveta in vladar 
ljudi. V Jobovi 
knjigi Bog 
ukazuje 
naravnim silam: 
»Do sem pojdeš 
in nič dalje!« 

Enako pravi tudi človeku, čeprav si mi 
ljudje domišljamo, da moremo neomejeno 
gospodariti nad ustvarjenim svetom. Če 
se človeku kaj malega posreči, že misli, 
da je ves svet njegov! Ko mlad človek 
konča šolanje, si domišlja, da je požrl 
modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo za 
seboj nekaj življenjskih izkušenj, se takim 
domišljavcem smejejo, češ: kmalu boste 
spoznali, da je življenje še marsikaj 
drugega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! 
Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: 
»Zakaj hrume narodi in si ljudstva 
izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v 
nebesih, se jim smeje!« Bolj modro je 
priznati Božjo moč in njegovo vednost kot 
pa se zaganjati zoper njega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda nas spodbuja k veri in 
zaupanju. Glavna misel razodetja je, da 
smo v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile 
sveta, bo znal pomiriti viharje našega 
življenja, da se ne bodo obrnili nam v 
škodo. Pogoj je seveda zaupanje v 
njegovo bližino, v njegovo nenehno 
varstvo. Pred odhodom s sveta je Kristus 
svojim prijateljem učencem obljubil, da bo 
z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil 
mirnega življenja brez težav in nadlog 
(mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral 
Bog posebej skrbeti za mirno življenje 
»svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: 
»Na svetu boste imeli stisko, toda 
zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav 
je Bog dober in pravičen, dopušča, da 
trpijo tudi nedolžni, saj celo svojemu 
lastnemu Sini ni prizanesel. 
Prav v Kristusovem trpljenju pa je 
odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju 
nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri 
notranje iskanje. Toda vera mora biti 
močna in živa. Nekdo je lepo povedal: 
»Težje ko je breme življenja, močnejša 
mora biti vera.« Jezus nam vzklika: »Ne 
boj se, samo veruj!« 

 
Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svetovno človeško zgodovino na pobudo 
kratkega odlomka iz Jobove knjige zlahka 
primerjamo z morjem. Gospodar je Bog. 
Določa meje, daje zakone, je neprestano 
blizu. To potrjuje njegova veličina, moč in 
delovanje. Kadar pridejo viharji (kot je v 
teh časih tudi Corona virus), se zdi, kakor 
da je »zaspal«. 
Preko morja človeške zgodovine plove 
ladja – to je Petrov čoln vesoljne Cerkve. 
Kdor je z Jezusom stopil na ladjo – kdor 
je postal kristjan, lahko z gotovostjo 
pričakuje tudi vihar. Doživel bo nevihte 
življenja – mnoge preizkušnje … Tudi 
današnji odlomek iz Božje besede nam je 
spregovoril, kako so apostoli z Jezusom 
doživljali hude ure. A kdor išče moč v veri, 
kdor zaupa Božjemu načrtu, ta je lahko 
miren. Gospod ga bo namreč pripeljal v 
varen pristan.  

A.K. 

 
Nastal je velik vihar  

in valovi so pljuskali v čoln,  

tako da je bil že poln vode.  

On pa je bil na krmi  

in je spal na blazini. (Mr 4,37) 
 

Kadar v meni raste nemir,  

ker so valovi visoki in piha močan 

veter. 
 

Kadar izgubim svoj mir,  

ker se mi zdi, da težave presegajo 

moje opešane moči. 
 

Kadar ničesar več ne razumem,  

ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro 

ponori. 
 

Kadar moje roke ne obvladujejo več 

vesel  

in čoln pluje po svoje … 
 

Gospod Jezus,  

spomni me,  

da si ti tu,  

na krmi  

in  mirno spiš na blazini. 
 

In tvoj mir bo tudi moj mir. 
 

In tvoja moč bo tudi moja moč. 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

MOLITEV ZA VERO 
 
Gospod, daj, da bo moja vera vesela  
in bo prinašala mir in radost v mojo dušo,  
jo usposabljala za pogovor z Bogom in 
ljudmi. 
Tako bo iz svetega in svetnega pogovora 
izžarevala notranja blaženost. 
Gospod, daj, da bo moja vera dejavna. 
Naj daje ljubezni nagibe, da se bo vedno 
bolj krepila in širila,  
tako da se bo razrastla v pravo 
prijateljstvo s teboj  
in te pri svojem delu, trpljenju in 
pričakovanju dokončnega razodetja  
neprestano iskala, o tebi pričala in krepila 
upanje. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in 
si ne bo domišljala,  
da temelji na izkustvu mojega mišljenja in 
čustvovanja,  
temveč se bo prepuščala pričevanju 
Svetega Duha  
in ne bo imela boljšega poroštva  
kakor v učljivosti do izročila svete Cerkve 
in njene učiteljske službe. 
Amen. 

Molitvenik za mlade, Pavel VI. 
 

 

MOLITEV ZA DOMOVINO 
 

Nebeški Oče, postavil si nas  
v to lepo domovino 

da bi izpolnili svoje poslanstvo  
in bili odprti za življenje. 
Vendar  nas mnoge sile   

odvračajo od tega; 
prevečkrat iščemo sebične koristi  

in pozabljamo na druge. 
Zato te prosimo za dar  

skesanosti in spreobrnjenja. 
 
 

 
 

Naj tvoj Duh zaveje nad možmi  
in ženami, ki nas vodijo,  

da bodo delovali za pravičnost  
in razvoj domovine, 

nam državljanom pa pomagaj,  
da bomo odgovorni na svojem mestu 

in da se bomo kljub razlikam  

veselili drug drugega. 
Pomagaj nam podpirati mlade,  

biti blizu družinam in ostarelim ljudem. 
Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. 

Na priprošnjo nebeške  
matere Marije se nas usmili. 

 Prosimo te, podeli nam  blagoslov 
 za naše osebno in skupno življenje. 

Amen. 
 

 

 
 

 Praznujemo 30 letnico samostojnosti 
naše domovine. Tega pomembnega 
mejnika se bomo posebej spomnili 
prihodnjo nedeljo. Naj veselo zaplapolajo 
zastave tudi na naših domovih. 
   
 

 
 
 
 

Za župnijske potrebe: N. N. 30 €; Ivica 
Navodnik 30 €. 
 

HVALA ZA DAROVA! 

 

 

 
 

 

20. 6. 2021  –  12. NEDELJA MED 
LETOM 

 

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

 

PONEDELJEK, 21. 6.,  Alojzij, redovnik 
19.00 za +Alojza in Alojzijo Hovnik 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



TOREK, 22. 6., Tomaž More in Janez 
Fisher 
19.00 za +Alojza Žaže in sorodnike 
 
SREDA, 23. 6.,  Agripina, mučenka 
7.00 za +Marjana Praznika in sorodnike 
 
ČETRTEK, 24. 6., Rojstvo Janeza Krstnika 
19.00 za +Lenko Primožič, Černjakovi 
 
PETEK, 25. 6.;  Viljem, opat; Dan 
državnosti 
7.00 za +Dorotejo Kovač, Stanko in nina 
Kumprej 
 
SOBOTA, 26. 6., Ciril Aleksandrijski 
19.00 za +Marijo in Milana Brložnik, Silvo in 
Veronika Berložnik 
 
 

27. 6. 2021  –  13. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Amalijo Mori, Šempetrski pavri 
 
 
 

 

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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