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VELIKA NOČ 

 
Na veliko noč se je zgodilo nepojmljivo.  
Nebeški Oče je obudil Jezusa k novemu  
življenju. 
Ožaril ga je z močjo Božje sile in mu povrnil 
dih, kretnje in duha. 
Jezusov Božji duh je bil ves čas neuničljiv 
in zato ne uničen, dobri nebeški Oče pa ga 
je položil v telo in tako priklical v novo 
telesno bivanje. 
Apostol Tomaž ni verjel, da se lahko zgodi 
kaj takega. 
Nikoli se ni, zakaj bi se zdaj in tukaj? 
Ni razumel Jezusovih besed, njegove 
napovedi o lastnem žrtvovanju in vstajenju, 
dokler ni položil svoje roke v Odrešenikove 
rane. 

Takrat ga je strlo, kakor se je zjokal Peter, 
ki je zatajil učitelja iz strahu pred bolečino. 
In vendar je Kristus povabil prav Petra, naj 
pase njegove ovce. 
Hotel je namreč zgraditi svojo Cerkev na 
skesanem srcu, polnem predanosti in 
trdnosti. 
Ko so apostola Petra križali, je zahteval, naj 
ga usmrtijo z glavo navzdol. 
Ni se imel za vrednega, da bi umrl kakor 
Gospodar življenja. 
Slehernemu izdajstvu lahko sledi človeška 
veličina, če dopustimo, da nas preoblikuje 
Bog. 
Tudi v srcu apostola Pavla, sprva 
nasprotnika Cerkve, je naposled živel 
samo še Gospod. 
Mi, romarji proti večnosti, prispemo do 
velikonočnega jutra, ko v sebi ne živimo 
več sami, ampak smo v celoti Kristusovi. 
Njegova živa znamenja ljubezni, resnični 
Božji otroci in prebivalci prihodnjega veka.  
 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

Vstajenje pomeni življenje. Kristus 

živi. In živega ne iščemo v grobu. Če 

hočemo srečati Jezusa, Vstalega, ga 

ne bomo našli v preteklosti in tudi 

ne v mrtvih črkah ali v togih 

postavah. Srečali ga bomo tam, kjer 

je življenje. Jezus nas hoče voditi k 

življenju. Naš pogled se mora ozirati 

naprej in se ne vračati v preteklost. 

Nima pomena, da bi se prepirali o 

pravilnosti njegovih besed. 

Zaupajmo življenju, ki ga besede in 

dejanja prebujajo v nas. Življenje 

naj kipi iz nas, da bodo po njem 

ljudje spoznali veličino velike noči. 
 

Po: A. Grün, Jezus –podoba človeka 

 
 Za duhovno rast 
 
 



 

 

 

 Jutri je velikonočni ponedeljek in 
dela prost dan. Lepo vabljeni k sveti 
maši.  

Evangelij tega dne nam govori, da 
Jezus hodi z vsemi obupanimi, ki hodijo 
s sklonjeno glavo. In ko hodi z njimi na 
diskreten način, jim ponovno vrača 
upanje. Skrivnost poti, ki vodi v Emavs, 
je v tem: navkljub neprijetnostim, ki nas 
zadevajo, smo še vedno ljubljeni, Bog 
nas nikoli ne neha imeti rad. Bog bo 
vedno hodil z nami, vedno, tudi v najbolj 
bolečih trenutkih, tudi v najhujših 
trenutkih, tudi v trenutkih poraza – tam 
je Gospod. To je naše upanje. On je ob 
nas, hodi z nami. Vedno! 

 

To veselo novico o vstajenju podelimo s 
prijatelji in se skupaj z njimi veselimo. 

Sveta maša ob 9.30 bo pri sv. Barbari 
in ne v farni cerkvi! 

 Veroučenci imajo velikonočne 
počitnice od 18.4. do vključno 22.4.2022. 

 Prihodnja nedelja je bela nedelja in 
nedelja Božjega usmiljenja. Bela 
nedelja je spomin na prva krščanska 
stoletja in je povezana s prejemom sv. 
krsta na velikonočno vigilijo in z 
uvajanjem katehumenov v krščansko 

življenje. Ob zavedanju, da so prejeli 
največji dar Božjega usmiljenja in 
odpuščanja, so osmi dan prišli vsi 
skupaj v belih oblačilih in bili sprejeti v 
polno občestvo krščanske skupnosti. 

 Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri pripravi in doživetem 
obhajanju prazničnih dni:  

cerkvenim pevcem; ministrantom; vsem, 
ki so postavljali božji grob; Milanu 
Čebulcu za organizacijo ekipe, ki je 
potrebna za izvedbo procesije; godbi na 
pihala, ki je tudi letos z igranjem 
prispevala k prazničnemu vzdušju; 
vsem, ki ste pripravili postaje za 
blagoslov velikonočnih jedil; Hartlnovim 
za zvestobo in velikodušnost, saj že 
vrsto let darujejo rezano cvetje za veliko 
noč, Rezkama in Jožici pa, da so iz 
njega izoblikovale ikebane… HVALA! 

 

 V kontejnerju, ki bo od 19.4. pa do 
24.4.2022 stal pred župnijskim 
gospodarskim poslopjem, bodo skavti 
zbirali star papir. Podprimo jih s starim 
papirjem, hvaležni bodo! 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Alojzija Popović 70 €; Jelka 
Hovnik 70 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 39.432,91 €. 

 
 

HVALA ZA DAR! 
 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 
 

17. 4. 2022  –  VELIKA NOČ 
 

 

6.30 vstajenjska procesija in sv. maša 
za vse žive in pokojne župljane 

 

10.00 za +Pavla Marin 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 18. 4. 
 

7.30 za +Terezijo Preglav, hčerka Barbika 
z družino 
9.30 pri sv. Barbari za +Temelnove 
 

TOREK, 19. 4., Leon IX., papež 
 

19.00 za +Simona Kompan in starše 
 
SREDA, 20. 4., Teotim, škof 
 

7.30 za +Uršulo Krevzel, Predanovi 
 

ČETRTEK, 21. 4. , Anzelm, škof 
 

19.00 v zahvalo za zdravje 
 

PETEK, 22. 4., Aleksandra, mučenka 
 

19.00 (!!!) v zahvalo za zdravje - Kerec 
      
SOBOTA,  23. 4., Jurij, mučenec 
 

19.00 za +Viktorja Juvana in starše 
 
 

 
 

24. 4. 2022  –  BELA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 pri sv. Barbari za + Matevža 
Suhovršnik 

PRAZNIK UPANJA 
 
To noč si pridobivamo temeljno pravico, 
ki nam ne bo odvzeta: pravico do 
upanja. To je novo upanje, živo, ki 
prihaja od Boga. Ni goli optimizem, ni 
trepljanje po rami ali priložnostna 
spodbuda. Je dar iz nebes, ki si ga ne 
moremo priskrbeti sami. Saj bo še vse 
dobro, vztrajno govorimo te tedne in se 
oklepamo lepote naše človeškosti in iz 
srca prinašamo te besede spodbude. A 
ko tečejo mimo dnevi in rastejo strahovi, 
lahko še tako drzno upanje izpuhti. 
Jezusovo upanje je drugačno. V srce 
polaga gotovost, da zna Bog vse obrniti 
v dobro, ker celo iz groba prikliče 
življenje. 
Oznanilo upanja ne sme biti zaprto za 
našimi svetimi okopi, ampak ga je treba 
ponesti vsem, ker vsi potrebujejo 
opogumljenja; in če tega ne bomo storili 
mi, ki smo se z roko dotaknili »Besede 
življenja! (1 Jn 1,1), kdo bo to storil? 
Kako lepo je biti kristjan, ki tolaži, ki nosi 
breme drugih, ki spodbuja; ki je glasnik 
življenja v času smrti! V vsako pokrajino 
človeštva, ki mu pripadamo in ki nam 
pripada, ker smo vsi bratje in sestre, 
ponesimo pesem življenja!  

 

Iz: homilija papeža Frančiška 

 
 

 
 

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  

 
 Svete maše 
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