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SVOJ MIR VAM DAJEM
V
današnjem
evangeliju
nam Jezus
govori: »Mir
vam
zapuščam,
svoj
mir
vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To
je govoril apostolom pri zadnji večerji,
besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki nam ga
daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga
more dati svet. Kristus daje mir srca, mir
vesti, ki je nič ne teži. Ta mir je dejansko
temelj vsakega drugega miru. Če smo ga
zaradi svoje samovolje in sebičnosti
izgubili, ga lahko dobimo
nazaj v
zakramentu sprave, ki je Jezusov
velikonočni dar. Če spoved pravilno
razumemo in cenimo, smo gotovo že
izkusili, kakšen mir se naseli v človekovi
duši, ko Božjemu usmiljenju zaupamo
breme svoje krivde in zadolženosti.
Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru,
pri vsaki maši kliče k Bogu, naj nas obdari
z notranjim mirom, mirom srca. Kjer ga ni,

človek nima obstanka. O Kajnu, prvem
bratomorilcu, Sveto pismo pravi, da je
brez miru begal iz kraja v kraj. Ljudje
sedanjega časa skušajo svoj nemir
zadušiti s hrupom, z naglico, da se jim ni
treba srečevati s seboj in z Bogom, ki se
oglaša na dnu srca.
Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih
grehov in kesanjem prosimo Boga, naj
nam podeli svoj mir. Po molitvi očenaša
se k nebeškemu Očetu obračamo s
prošnjo: »Podari nam mir v naših dneh;
usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli
brez greha, in varuj nas vsakega
nemira…«
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti
Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote,
potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav
»Pojdite v miru!« na koncu svete maše je
dejansko naročilo: pojdimo v življenje kot
glasniki Božjega miru, kot graditelji miru.
Stavba miru je kot vse druge stavbe
zgrajena iz posameznih opek. Te opeke
so drobna dejanja
vsakdanjega
premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če
v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi
med ljudi okrog nas.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
NOTRANJI MIR
Notranji mir je stanje osebne svobode.
Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč
in vznesenost.
Vse je na pravem mestu, srce prežema
občutek popolne skladnosti.
Notranji mir je sad dobrih del in
odsotnosti greha.
Poraja se v človeku, ki živi pravično in je
zavezan uresničevanju Božjega načrta.
Zato ga ni mogoče najti v duhu
prešuštnika ali krivičnika ali morilca.
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu
preračunljivca.
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje,
ne more biti deležen umirjenosti.
Živi v stalni napetosti, ker s svojim
življenjem povzroča nemir.
V sebi in okoli sebe.
Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne
gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt;
propad človeka, ki se je zatekel v
prostor notranje brezbrižnosti.
Srčni mir torej ni stanje brez čuta,
ampak energija radosti, blaga in
dobrohotna.
Je Jezusova drža pokončnosti in miline,
brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in
odpuščanja.
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je
vedno deležen miru, čeprav se svet
okoli njega sesipa.
Če pada po njem in je zasramovanje
neizmerno.

Kakor zemeljske sreče ne more pričarati
nihče, edinole Božje delovanje v
človeku, tako tudi notranjega miru ni
mogoče naročiti, ampak nastaja iz
zavestne odločitve, da sledimo Bogu.
Kajti samo v njem lahko najde iščoča
duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj
počitka in prostor miru.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri
ANGEL MIRU
Njegovo delo je obsežno
in zadolžitve veličastne.
Potuje od človekovega
srca do srca – do Boga,
do narodov vsega sveta,
do najbolj oddaljenih
src človeštva …
Človeško srce pa je včasih
trdo in grešno – vpijoče –
ter se odloča za vojne nemogoče,
ki prinašajo smrt in razdore,
da še angel obnemore.
Le od daleč nemočno opazuje
in besedo oprosti v pesek zarisuje.
A ostaja miren in pokončen.
Ve namreč, da bo enkrat
mir dokončen.
Božji mir bo zavladal v srcih ljudi.
Do zmage miru pa nam,
ubogim ljudem,
v tolažbo in pogum
ponuja pot.
Na koncu
se mir svetlika
kot prelepo znamenje prihodnosti.
Povzeto: p. J. Šamperl, Angeli na poti življenja

GOSPODOV VNEBOHOD

 V četrtek je praznik Gospodovega
vnebohoda, zato lepo vabljeni k sveti maši.

Ta praznik
vsebuje
dva
elementa.
Po
eni
strani
usmerja
naš pogled
proti nebu,
kjer
poveličani Jezus sedi na Božji desnici (prim.
Mr16,19). Po drugi pa nas spominja na
začetek poslanstva Cerkve, saj vstali in v
nebo vstopajoči Jezus pošilja svoje učence,
da razširijo evangelij po vsem svetu. Zato
nas Vnebohod opominja naj dvignemo
pogled v nebo, da bi ga takoj obrnili na
zemljo in udejanjili naloge, ki nam jih je
vstali Gospod zaupal.

 Veroučenci, še zlasti letošnji
prvoobhajanci,
lepo vabljeni k
šmarnicam, ki so v ponedeljek,
četrtek, petek in soboto ob 19.00; OB
TORKIH ob 18.00, ob sredah in
nedeljah pa šmarnic ni.

Devica Marija, ki je kot Mati umrlega
in vstalega Gospoda poživljala vero
prve skupnosti učencev, naj pomaga
tudi nam, da bomo imeli h kvišku svoja
srca, kakor nas spodbuja bogoslužje.
Istočasno pa naj nam pomaga, da bomo
imeli noge na zemlji in bomo s
pogumom sejali evangelij v konkretne
situacije življenja in zgodovine.
papež Frančišek

Oznanila
 Jutri, v ponedeljek, v torek in v sredo so
pred praznikom Gospodovega vnebohoda
prošnji dnevi. To so dnevi molitve za Božji
blagoslov pri delu na polju, v šoli, v
pisarnah, tovarnah, pa tudi dnevi molitve za
mir in varnost našega življenja.

 Slovesnost prvega svetega
obhajila v naši župniji bo v
nedeljo, 29. maja ob 11.00. Tako
so izbrali starši prvoobhajancev.
 Tednik Družina praznuje 70 let.
Ob tem jubileju se zahvaljujejo za
zvestobo vsem bralcem in naročnikom
ter k naročnini vabijo nove. Pri izhodu
iz cerkve si vzemite zloženko z molitvijo
in boste ob izpolnjenem obrazcu
prejemali tednik DRUŽINA en mesec
brezplačno. Nadaljnjih obveznosti
glede naročnine nimate nobenih.
 Vabijo nas na slovenske šmarnice
pri Gospe sveti na Koroškem v nedeljo.
29.maja. Več na plakatu na oglasni
deski.
 Hvaležni smo Vrtnarstvu Pori za
darovano cvetje pred cerkvijo, Rezki
Černjak pa, da ga je posadila.

Svete maše
22. 5. 2022 – 6. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Marjana Borovnika
PONEDELJEK, 23. 5., prvi prošnji dan
18.00 za +Ivanko Podovšovnik, osm.,
hčerke z družinami
19.00 za +Antona Veberiča, Berta
Žlebnik
TOREK, 24. 5., drugi prošnji dan
18.00 (!) za +Karla Kaker in Marjana
Kurnik
19.00 v Domu /samo za oskrbovance/
SREDA, 25. 5., tretji prošnji dan
19.00 (!!!) Miroslava Lorber, Veronika
ČETRTEK, 26. 5. , GOSPODOV
VNEBOHOD
7.30 za +Jožico Kralj, Leskovčevi
19.00 Kristjana, Marjeto in Zmagota Hribar
PETEK, 27. 5., Alojzij Grozde
19.00 za +Jožefo Pačnik in sorodnike
SOBOTA, 28. 5., Anton Julijan,
mučenec
19.00 za +Danico in Veroniko Merkač in
Antona

29. 5. 2022 – 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Lovrenca Kerta, Gradišnik Jani
11.00 slovesnost prvega sv. obhajila,
sv. maša po namenu

24. maj
MARIJA, POMOČNICA
KRISTJANOV
Po zmagi krščanskega ladjevja nad turškim
v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je papež
Pij V. uvedel praznik Rožnovenske Matere
Božje, v lavretanske litanije pa so uvrstili
vzklik: »Pomoč kristjanov, prosi za nas!«
Marijini priprošnji so pripisovali tudi zmago
kristjanov nad Turki pred Dunajem 12.
septembra 1683. 12. september je postal
praznik Marijinega imena, v zvezi s tem se
je še bolj razširila pobožnost do Marije
Pomočnice. Velik apostol Marije
Pomočnice je bil sv. Janez Bosko,
ustanovitelj salezijancev in (skupaj s sv.
Marijo Mazarello) Družbe hčera Marije
Pomočnice. Svoje velikansko delo za
vzgojo zanemarjene mladine je postavil
pod varstvo Marije Pomočnice. Njej na čast
je v Torinu postavil veličastno baziliko. Pri
nas se je češčenje Marije Pomočnice
globoko zakoreninilo po zaslugi osrednjega
slovenskega romarskega svetišča – Marije
Pomagaj na Brezjah. Na tem milostnem
kraju je Bog po Marijini materinski priprošnji
vernim ljudem podelil nešteto dobrot in
milosti. Sicer pa naslov ‘Pomočnica
kristjanov’ hoče označiti Marijo kot
pomočnico in oporo celotnega občestva
kristjanov, celotne Cerkve.
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

