
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Jn 10,27–30 
ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC 

 
Sveti  Janez Krizostom nam odkrije 
lepoto župnijske skupnosti, ko pravi, da 
je župnija zedinjenje duhov, soglasje 
duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov. 
Katekizem Katoliške cerkve pa nam 
pove, da je župnija evharistična 
skupnost in srce liturgičnega življenja 
krščanskih družin, kraj molitve, 
sodelovanja pri svetem bogoslužju  in 
medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse 
skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve 
ali domačega doma. Po Jezusovem 
zgledu smo poklicani k nenehnemu 
potovanju k drugim. Prva Cerkev je 
glede tega zelo dejavna. Marsikomu je  
edina skrb njegovega krščanstva, da 
naroči sveto mašo, da bo na tisti in tisti 
datum, da kolikor toliko obiskuje sveto 
mašo in moli. Biti kristjan pomeni, da mi 
ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi 
župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih 
težav, predani temu svetu. Premalo 
iščemo. Seveda ne gre samo za vidne 
poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta 
je pravzaprav temelj vsakega našega 
iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti 
našli ljudi, ki se bodo velikodušno 

 
 
 
 
 
 
 
 

odločili in izbrali duhovni poklic. 
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v 
duhovniško in redovniško življenje, v 
svobodno izbrano neporočenost in v 
devištvo iz ljubezni do  Božjega 
kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak 
poklic, je sveti Janez Pavel II. dejal: 
Vztrajno molite, da boste prišli do 
potrebne jasnosti. Potem pa izrecite 
veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi 
mlade iz naše župnije. Mi jim 
pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo 
prišli do prave jasnosti.  
Naj se nas torej dotaknejo besede 
svetega papeža Janeza Pavel II., ki je 
dejal: »Župnija je krščanska skupnost, 
pred katero je svetal zgled Dobrega 
pastirja in ki se zbira okrog svojega 
župnika in duhovnikovih sodelavcev. 
Zato vam pravim: Ljubite svoje 
duhovnike! Cenite jih, poslušajte jih, 
hodite za njimi. Vsak dan molite zanje. 
Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v 
vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte 
moliti za duhovne poklice in za zvestobo 
tistih, ki so se že posvetili Gospodu in 
dušam.«  

Po: E. Mozetič 
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POSVEČENE ROKE 
 
Duhovniška služba je najprepričljivejše 
znamenje, da smemo verjeti Jezusu, ko 
pravi, da je z nami do konca časov.  
Kajti zakaj bi sicer klical može dobre volje v 
duhovniški stan? 
Zakaj bi hotel, da so živi pričevalci njegove 
ljubezni skozi vse rodove? 
Kliče jih zato, da nadaljujejo poslanstvo, ki 
ga je poosebljal sam.  
Naš Odrešenik in Zveličar. 
Možje dobrega srca so poklicani v 
duhovništvo, da bi obstal Jezusov zgled 
čistega darovanja. Da bi se, prav zaradi 
duhovnikov, potisočerilo število poveličanih 
duš v večnem kraljestvu. Da bi se zgrnila 
nepregledna množica Jezusovih prijateljev 
iz vseh rodov, vstalih od mrtvih, v 
Jagnjetovo rajsko svetišče in proslavljala 
življenje, ki je brez greha in ne pozna smrti. 
Tu na zemlji so duhovniki delivci Božjih 
skrivnosti in podeljevalci zakramentov. 
Njihove besede so, ko govorijo o Božjih 
rečeh, Jezusove. 
Nihče ne more maziliti bolnikov z močjo 
Svetega Duha, razen duhovnikov. 
Pri zakramentu sprave Bog odpušča grehe 
po duhovnikih. 
Pa tudi kruh in vino se ne moreta 
spremeniti v Jezusovo telo in njegovo kri, 
če ni duhovnika, ki posreduje. 
Spoštujmo torej duhovnike, bodrimo jih k 
zvestobi v poklicanosti, da bi Jezus bival 
med nami in da bi evharistični Bog mogel 
delovati v nas ter po nas. 

Tudi če duhovnik kot človek ni popoln, nas 
dejstvo, da je povabljen v nebeški 
apostolat, navdaja z veseljem. 
In z velikim spoštovanjem do posvečenih 
rok, ki prinašajo svetu blagoslov, ljubezen 
in mir. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

SVETOVNI MOLITVENI DAN 

ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem 

te prosim za vse naše duhovnike, 

redovnike, redovnice in misijonarje. 

Napravi iz njih orodje svojega miru. 

Kjer je sovraštvo,  

naj prinašajo spravo. 

Kjer so razdori,  

naj ustvarjajo edinost. 

Kjer so dvomi,  

naj utrjujejo vero. 

Kjer so zmote,  

naj svetijo z resnico. 

Kjer je obup,  

naj budijo upanje. 

Kjer je žalost,  

naj razdajajo veselje. 

Gospod Jezus, pomagaj našim 

duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in 

potrpežljivi. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



Nam pa daj moči, da jim bomo vračali 

zvestobo za zvestobo, velikodušnost za 

velikodušnost, dobroto za dobroto. 

Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, 

izprosi našim duhovnikom in redovnikom 

zvestobo do konca. 

Amen.  
Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve 

za duhovne poklice 

 
 
 
 
 

9. Isabela Mlinšek 
10. Anika juraja 
11. Julija Juraja 
12. Matej Virtič 
13. Liam Rekanović 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 

 
9. Ana Krof, Trg 
    8.6.1937 – 2.4.2022 
10. Herta Peršak, Dom starostnikov 
      31.12.1943 – 22.4.2022 
11. Zorko Makan, Šalek 103 
      8.6.1964 – 20.4.2022 
12. Ivanka Kerbler, Trg 33a 
 

MOLIMO ZA NAŠE RAJNE! 
 

 

 

 
 Vsi veroučenci, še zlasti letošnji 
prvoobhajanci, lepo vabljeni k šmarnicam, 

ki so vsak dan, razen nedelje in srede, ob 
19.00, ob torkih pa zaradi sv. maše v 
domu starostnikov že ob 18.00. 
 

 Lepo vabljeni na 16. Marijafest, ki bo v 
soboto, 14. maja 2022, ob 17.00 v baziliki 
Marije Zavetnice na Ptujski Gori.  
 

 ŽUPNIJKSA KARITAS 

PREVALJE VABI NA 

ROMANJE K MISTIKINJI 

MAGDALENI GORNIK IN NA 

KUREŠČEK 

V SREDO, 

18. MAJA. 

ODHOD 

AVTOBUSA 

IZPRED  

ŽUPNIJSKE 

CERKVE BO 

OB 7. URI 

ZJUTRAJ. 

SODELAVCI 

KARITAS 

BOMO POSKRBELI, DA BO NA 

AVTOBUSU ZAJTRK OZ. 

LAHKA MALICA, OBROK 

HRANE IN VODA. 

Cena romanja 25 EUR 

Prijave zbiramo na 041 489 165 - 

Rezka Vivod. 

 

 Tednik Družina praznuje 70 let 
/7. maja/. Ob tem jubileju se 
zahvaljujejo za zvestobo vsem 
bralcem in naročnikom ter k 
naročnini vabijo nove. Tega jubileja 
se bomo spomnili prihodnjo nedeljo.  

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 

 
 Umrli so 
 
 



 

 
 

 
 

8. 5. 2022  –  4. VELIKONOČNA – 
NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Erno Potočnik 
11.00 na Poljani za +Ferjatove 
 
PONEDELJEK, 9. 5., Ludovika, redovnica 
18.00 za +Ivanko Kerbler, osm. sin 
Janez z družino 
19.00 za +Franca in Aniko Zorman ter 
sorodnike 
 
TOREK, 10. 5., Antonin, škof 
18.00 (!) za +Frančiška Ramšak 
 
SREDA, 11. 5., Mamert, škof 
7.30 za +Maksa in Elizabeto Ličen 
 
ČETRTEK, 12. 5. , Pankracij, mučenec 
19.00 za +Pavlo Mirkac, teta Anica 
 
PETEK, 13. 5., Servacij, mučenec 

19.00 za +Jožico Pungartnik 
      
SOBOTA,  14. 5., Pij V., Bonifacij 

19.00 za +Roberta in Terezijo Preglav ter 
sorodnike 
 

 
 
 
 

 

15. 5. 2022  –  5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Karla Pšeničnik 
 

 
 

MOLITEV ZA USPEH SINODE 
 

PRED TEBOJ SMO, SVETI DUH, 
KO SMO ZBRANI V TVOJEM IMENU. 

SAMO TI NAS VODI, 
BODI DOMA V NAŠIH SRCIH; 

POKAŽI NAM POT, PO KATERI NAJ GREMO, 
IN KAKO NAJ HODIMO PO NJEJ. 

ŠIBKI SMO IN GREŠNI: 
NE DOPUSTI, DA BI ŠIRILI NERED. 

NE DOPUSTI, DA BI NAS NEVEDNOST 
VODILA PO NAPAČNI POTI, 
ALI DA BI PRISTRANSKOST 

VPLIVALA NA NAŠA DEJANJA. 
DAJ, DA V TEBI NAJDEMO SVOJO EDINOST, 

DA BOMO LAHKO SKUPAJ HODILI 
VEČNEMU ŽIVLJENJU NAPROTI, 

IN SE NE BOMO ODDALJILI 
 OD POTI RESNICE IN OD PRAVIČNOSTI. 

VSE TO PROSIMO TEBE, 
 KI DELUJEŠ V VSAKEM KRAJU 

IN V VSAKEM ČASU, 
V OBČESTVU Z OČETOM IN SINOM 

NA VEKOV VEKE. 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 

 
 Svete maše 
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