
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Mr 9,30–37 

PRI BOGU SMO VSI  
NA PRVEM MESTU 

 
Če bi vprašali 
kakšno mater, ki 
ima več otrok, 
kateri od njih ima 
v njenem srcu 
prvo mesto, bi 
odgovorila, da 
ima vse enako 

rada. Prav to, pa še v večji meri, velja za 
Boga: v njegovem očetovskem srcu je 
vsakdo od nas na prvem mestu. Kakor pri 
Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo 
večni danes, tako pri njem tudi ni ne prvih 
ne zadnjih mest, kakor si jih 
predstavljamo mi. Ljudje se za prva mesta 
borimo z drugimi in se pri tem pogosto 
ljubosumno sovražimo. Že med 
Jezusovimi učenci so bili prepiri o tem, 
kdo je največji. Slišali smo, kako jih je 
Jezus poučil: »Če hoče kdo biti prvi, naj 
bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 
Božji Učitelj je vedel, da bodo njegove 
besede bolj razumljive, če jih ponazori s 
primero, zato je vzel otroka, ga prisrčno 
objel in dejal, da je v njegovem kraljestvu 

 
 
 
 
 
 
 prostora le za tiste, ki imajo otroško srce. 
Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, 
vendar njihova srca še niso tako 
zastrupljena, kot so naša. Ko se med 
seboj igrajo, se pokažejo njihovi značaji:  
eni hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje 
sledijo. Vsakdo od nas je izšel iz Božje 
stvariteljske roke enkraten in neponovljiv. 
Pri tem je Stvarnik za svoje sodelavce 
pritegnil naše starše. Od njih smo prejeli 
nekaj lastnosti, ki nas ločjo od drugih: 
telesne poteze, način govorjenja, hoje, po 
vzgoji še marsikaj drugega. Vsakdo pa je 
svobodna osebnost: dar svobode nam je 
Bog podelil z namenom, da se osebno 
razvijamo in rastemo. Pri tej rasti naj bi 
čim zvesteje upoštevali načrt, ki ga je za 
slehernega od nas zarisal Bog. Bolj ko 
smo mu zvesti, bogatejša bo naša 
osebnost. Največje bogastvo človeka je, 
da svojega Stvarnika posnema v 
sposobnosti ljubezni. Njemu samemu 
ljubezen vračamo s tem, da ga 
spoznavamo in ljubimo v ljudeh, ki živijo 
okoli nas. Človek, ki resnično ljubi, ne bo 
nikoli zahteval, da pride na prvo mesto, 
kakor ga pojmujemo ljudje.  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Vprašanja in odgovori ob 
razlagi vladnega odloka o 
izpolnjevanju PCT-pogojev 

za opravljanje verske 
dejavnosti 

15.9.2021  Cerkev v 
Sloveniji  COVID19, SŠK 

1. Ali lahko verniki odpravimo 
preverjanje pogoja PCT pri 
vstopu v cerkev? Predlagamo, 
da se izposluje odprava 
obveznosti preverjanja 
ustreznosti pogojev PCT pri 
vstopu v cerkev in se 
odgovornost prenese na 
posameznika. Seveda mora biti 
na vhodih v cerkev ustrezno 
označeno, da so potrebni pogoji 
PCT. 
Odlok Vlade RS je jasen v 
določilu, da morajo zakoniti 
zastopniki pravnih oseb (župnije) 
in od njih pooblaščene osebe 
preverjati pogoje PCT pred 
vstopom v cerkev. To določilo 
lahko spremeni samo vlada. Če 
se verniki s tem določilom ne 
strinjajo, lahko pišejo vladi in 
prosijo za spremembo odloka. 

2. Po vladnem odloku bo s 15. 
septembrom tudi za udeležbo 
pri sveti maši potreben pogoj 
PCT. Kdo bo to preverjal? V 
primeru, da ni preverjanja in 
pride inšpekcija, kdo plača 
kazen, če udeleženec ne 
izpolnjuje pogoja PCT? 
Preverjanje pogoja PCT pri sveti 

maši je v pristojnosti župnika oz. 
od njega pooblaščene osebe 
(župnijski sodelavec, mežnar, 
ministrant, član ŽPS ...). V 
primeru, da pride do 
inšpekcijskega nadzora in izreka 
kazni, kazen plačajo vernik, ki 
krši pogoj PCT, župnik osebno 
kot odgovorna oseba in župnija 
kot pravna oseba.  

3. Ali lahko znotraj cerkva 
odpravimo spoštovanje 
medsebojne razdalje 1,5 m, če 
se upoštevajo pogoji PCT? 
Znotraj cerkva se v primeru 
upoštevanja PCT lahko odpravi 
pogoj razdalje 1,5 metra pod 
pogojem, da vsi prisotni nosijo 
zaščitne maske. 

4. Ali so lahko duhovnik in bralci 
beril med branjem oz. govorom 
brez mask? 
To je mogoče, če je zagotovljena 
medosebna razdalja vsaj 1,5 
metra med duhovnikom, 
bralcem oz. govornikom ter 
verniki. 

5. Ali lahko za otroke nad 12 let 
velja samotestiranje (kakor za 
šolo) tudi za udeležbo pri 
bogoslužju? 
To je možno, saj izhaja iz 
obstoječega vladnega odloka in 
stališč vlade. 

6. Ali za udeležence 
osnovnošolske 
kateheze/verouka velja 

https://katoliska-cerkev.si/oznaka/covid19
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/ssk


samotestiranje kot v šoli?  
Za udeležence osnovnošolske 
kateheze, tj. za veroučence, 
veljajo isti pogoji testiranja kot v 
osnovni šoli.  

7. Ali za zadnje triletje osnovne 
šole priporočate katehezo na 
daljavo? 
Odločitev o organizaciji kateheze 
na daljavo je v pristojnosti 
lokalnega škofa oz. župnika. 

8. Kako je s pogojem PCT za 
zakrament svete spovedi, 
pogrebe, poroke in ostale 
dejavnosti znotraj cerkve? 
Ob smiselnem upoštevanju 
določil za svete maše je 
dovoljeno obhajanje 
zakramentov spovedi, krsta, 
poroke in drugih bogoslužij. 

 

 

 
  
 S ponedeljkom, 13. septembra, 

smo začeli z rednim veroukom po 

urniku, ki je objavljen na spletni 

strani prevaljske župnije, izobešen je 

tudi na župnijski oglasni deski, v 

tiskani obliki pa si ga lahko vzamete 

na pultu za verski tisk pri vhodu v 

cerkev. Redni verouk je tudi za 

VEROUČENCE 9. RAZREDA OB 

SREDAH OB 16.40! Prispevek 

vsakega otroka za katehezo je enoten 

za vso našo dekanijo in znaša 35 €, 

drugi veroučenec iz iste družine 

plača polovico, tretji  pa ne prispeva 

nič. 

 

 Lepo vabljeni na jubilejni 10. pohod po 
Slomškovi romarski poti od Holmca na 
Brinjevo goro v soboto, 25.9.2021. 
Program je na zloženki pri vhodu v 
cerkev.  

 Prihodnja 
nedelja je 
Slomškova.  
Osrednja 
slovesnost 
bo pri Sv. 
Jožefu v Celju. 
ob 15.00 bo 
molitvena ura, 
ob 16.00 pa 
sveta maša, ki 
jo bo ob somaševanju navzočih 
duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski 
nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. 

 

 

 
 
 

19. 9. 2021  –  25. NEDELJA  
MED LETOM 

 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ivana Borovnik in sorodnike 

 

PONEDELJEK, 20. 9., Andrej in drugi 
korejski mučenci 
19.00 za +Matevža Potočnik 
 
TOREK, 21. 9.; Matej, apostol  
19.00 za +Valentina Arnold 
 
SREDA, 22. 9.; Mavricij, mučenec  
7.00 za zdravje - po namenu Berložnik 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 



ČETRTEK, 23. 9., pater Pij  
19.00 za +Rutarjeve 
 

PETEK, 24. 9., bl. A. M. Slomšek  
7.00 za +Leopolda, Marijo in Aleksandra 
Gerdej 
 

SOBOTA, 25. 9., Sergij Radoneški, opat 

19.00 za +Skrinjarjeve 
 
 

26. 9. 2021  –  SLOMŠKOVA NEDELJA 
 

7. 30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30. za +Jerico Kert, Tominc Anton z 
družino 
11.00 na Brinjevi gori lepa nedelja,  
sv. maša za +Šumnikove 

 

Darovalci za drenažo 
na Lešah: 
N. N. 50 €; N. N. 200 €; 
M. J. 60 €; N. N. 100 €; 
N. N. 100 €; N. N. 50 €; 
N. N. 50 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 
53.919,91. 
 

HVALA ZA DAROVE! 
 
 

 

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 

 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com


 
 


