
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Jn 21,1–19 

JEZUS V NAŠI SREDI 
 

V prav 
posebnem 
vzdušju ima 
Jezus z učenci 
jutranji obrok, 
ki nam ga 
predstavi 
današnji 

evangelij. Sam Jezus jih povabi, naj jedo. 
Nagovori jih, toda med njimi ne pride do 
pogovora. Po kratkih opisih evangelista 
Janeza se čuti, da bi ga učenci v resnici 
radi vprašali: »Kdo si?« Toda nihče ga ne 
vpraša. Nihče si ne drzne, da bi ga 
nagovoril in se z njim pogovarjal. To je 
drža spoštovanja in osuplosti, toda tudi 
tihega veselja. Vsi čutijo skrivnost, ki je ni 
mogoče razložiti; besede bi bile prazne. 
Učenci doživljajo, da se njihovo sivo jutro 
spreminja, da je nastalo ozračje ljubezni in 
prisrčnosti. V svojih srcih se čutijo 
nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnostno 
dotaknilo. 

Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem so 
vso noč zaman delali, so podoba za nas, ki 
prihajamo iz noči svojega življenja; 

 

 
 
 
 
 
 
 

v tem morju življenja se pogosto 
izgubljamo, premetavajo nas valovi. In ko k 
nam pristopi Jezus in z nami obeduje, se 
naše življenje razjasni. Na nas in v nas se 
tako zgodi vstajenje.  

Jezus ponudi učencem kruh in ribo. To 
je kruh z neba, o katerem je govoril Jezus 
v svojem evharističnem govoru. »Jaz sem 
živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je 
od tega kruha, bo živel vekomaj« (Jn 
6,51). Riba pa je podoba nesmrtnosti: že 
zgodnja Cerkev je namreč v vidi videla 
simbol Kristusa, ampak tudi zato, ker je bil 
sam Kristus simboliziran v podobi ribe. 
Riba je bila v antiki hrana nesmrtnosti, 
obenem pa simbol življenja in sreče. Tako 
je bila v zgodnji Cerkvi riba zelo razširjen 
evharistični simbol. Evharistija tako v tej 
luči pomeni, da nam Kristus, ki je za nas 
umrl in vstal, ponuja hrano nesmrtnosti.  

Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge 
obale v našo sredino. Sivo praznino 
našega življenja spreminja v vzdušje 
prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas 
vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato si 
lahko vsakič, ko praznuješ evharistijo, 
predstavljaš prisrčno in ljubeznivo vzdušje 
ob Tiberijskem morju. 

 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
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                   3. VELIKONOČNA NEDELJA 

     

 

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 

1.5.2022  -  3. VELIKONOČNA 
NEDELJA, S. JOŽEF DELAVEC 

 
 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Janko in Ano Seučnik 

 

PONEDELJEK,  2.5., Atanazij, škof 
18.00 za +Herto Peršak, osm., sin Roman z 
družino 
19.00 za +Martina Saberčnik, Čebulovi 
 

TOREK, 3.5. Filip in Jakob mlajši, apostola 
 
18.00 (!) za +Jožefo Pungartnik, obl., 
družina Bolarič 
 

SREDA, 4.5., Florijan, mučenec 
 
7.30 za +Pratnekarjeve 
 

PRVI ČETRTEK, 5.5., Gotard, menih 
  
19.00 molitvena ura za duhovne poklice, 
/vodijo pevci/, sv. maša za +Floro in 
Ernesta Berložnik  
 

PRVI PETEK, 6.5., Dominik Savio, dijak 
 

19.00 za +Terezijo Preglav, hčerka 
Veronika z družino 
 

PRVA SOBOTA, 7.5., Gizela, opatinja 
 

19.00 za +Hedvigo Rudl, Renata 
Mirkac 
 

 

8.5.2022 – NEDELJA DOBREGA 
PASTIRJA 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Erno Potočnik 
11.00 na Poljani za +Ferjatove 

 
 

MARIJA, NAŠA SOPOTNICA 
 

Sveta Marija, Mati nežna in močna, 
naša sopotnica na cestah življenja:  
vselej, ko premišljujemo,  
kako velike stari  
ti je storil Vsemogočni,  
nas zajame silna otožnost,  
ker smo tako zelo počasni;  
in začutimo,  
da moramo pospešiti svoj korak,  
da bi stopali vštric s teboj. 

Mati, ozri se na nas,  
ki bi te radi prijeli za roko,  
da bi mogli korakati hitreje  
s temi našimi utrujenimi nogami. 
Ko bomo tudi mi postali romarji vere,  
bomo iskali ne le obraz Gospoda,  
temveč se bomo zazrli tudi vate,  
ki si živa podoba človeške pozornosti  
do vseh, ki so v potrebi.  
Tudi mi bomo pohiteli ljudem naproti  
in jim prinesli enake sadove veselja,  
kot si jih nekoč prinesla ti  
svoji oddaljeni sorodnici Elizabeti. 

Tonino Bello 
 

 

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 
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