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7. VELIKONOČNA NEDELJA
NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje
Jn 17,20–26

ENOST JE MOGOČA
Ob Jezusovi prošnji, da bodo eno kakor
midva, mi v ušesih zazveni dvoje.
Današnji svet tako ali tako ne verjame, da
je mogoče biti eno. Če pa ljudje vidijo kje
medsebojno povezanost v edinosti, očitajo
takšnemu občestvu, da jim je nekdo spral
možgane, da ne znajo razmišljati s svojo
glavo, da je tisti, ki jih vodi
,nedemokratičen
in zlorablja svoj
položaj.
Rezultat te
miselnostI
je
pravzaprav
logičen.
Skoraj
nikjer ne najdemo
prave edinosti in nikjer vanjo ne
verjamemo.
Ko sem o tem razmišljal, mi prihaja na
misel, da sta naša enost oz. needinost
odvisni od temeljih pogledov na greh in
krepost. Včasih sem si mislil, da je dovolj,
da ljubiš, pa ni! Najprej moraš vedeti, kaj
pomeni ljubiti. Celotna Stara zaveza ja bila
zgrajena na izostrenem pogledu na greh
in krepost. Številne zapovedi so usmerjale
človeka k resnici. Jezus teh zapovedi ni

odpravil, ampak jih je prišel dopolnit.
Ljubezen v edinosti je mogoča šele, ko
nam bo vsem resnično jasno, kaj je greh
in zlo ter kaj je na drugi strani krepost. Naj
pojasnim: Ko se zakonca začneta
prepirati, zakaj eden tako pozno prihaja iz
službe, kako naj se sporazumeta? Kje je
ključ za razumevanje? Točna ura, potrdilo
od šefa, kompromis, slepo zaupanje ali
kaj? Pravzaprav gre za vprašanje resnice
in nasproti temu vprašanje laži. Priznati si
morata, ali jima je sploh do tega, da bi
prišla skupaj, ali se zadaj, pa čeprav še
tako prikrito, skriva beg pred bližino itd.
Vedno gre za srečanje v resnici, ki je
veliko globlja od zunanjih dejavnikov. Gre
za srečanje v resnici našega bivanja, ne
naših dejanj, našega doživljanja ne naših
besed. Enost je mogoča, če bosta
zakonca odkrivala globino svojega
doživljanja in to globino delila v zaupanju z
drugim. Le v globini ozadij je mogoče priti
do edinosti, pa naj bo to v prijateljstvu,
zakonu, Cerkvi ali družbi. Dokler pa bo
naše bivanje tako površno, da je
pomembnejši videz od vsebine, je edinost
resnično nemogoča.
Po: E. Mozetič

Za duhovno rast
Priznati je treba, da smo kristjani še daleč
od medsebojne edinosti. Vseeno pa si
veliko kristjanov želi, da bi se uresničile
Jezusove besede »da bi bili vsi eno«.
Toda, kako biti eno? Ljudje smo različni in
izkušnje preteklosti nam povedo, da
poenotenje ob socialistični ali drugih
ideologijah ljudi ni naredilo bolj človeških.
Vsako ideološko poenotenje omejuje
človekovo dostojanstvo, zanika njegovo
enkratnost in ne more ustvariti pravičnih
odnosov. Če v krščanskih krogih ideološko
razumevanje prevladuje nad pristno vero,
ni bistveno drugače.
O tem »kako biti eno« veliko pove
Jezusova molitev v 17. vrstici 20. poglavja
Janezovega evangelija: »da bi bili vsi eno,
kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi
bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si
me ti poslal.«
Jezus pove, da pravi vir edinosti niso iste
ideje ali iste vrednote, ampak osebni odnos
med njim in Očetom. Gre za življenje na
način odnosa ljubezni, svobodne in
zastonjske medsebojne pripadnosti,
bratstva. Ljudje smo omejeni in grešni, a do
neke mere lahko živimo iskreno ljubezen.

NEDELJA SREDSTEV
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
Bodimo kritični – preverjajmo novice, ki
nam jih sporočajo mediji
Danes mediji ljudem pripovedujejo
»modrost« in posredujejo vrednote ter tako

vzdržujejo prevladujoči mit v družbi. Najbrž
se vam čudno zdi, da imajo mediji tako
moč in morda kdo že protestira, češ:
»Pretiravaš, mediji, tudi televizija, nimajo
takega vpliva na ljudi!« Dobro, vsi vemo, da
nov pralni prašek ne odstrani vseh
trdovratnih madežev in ne verjamemo še
tako zanimivim in duhovitim reklamam. Res
ne verjamemo reklamam, da nov detergent
odstrani vse madeže, a na nas vplivajo
drugače. Kakšna pa je gospa, ki nas
nagovarja, naj uporabljamo nov pralni
prašek: seveda je mlada, vitka, nasmejana
je in ima urejene zobe ter lase, oprijeto
obleko in je tudi telesno zelo privlačna. V
njeni družini sta samo dva otroka (fantek in
deklica, če je le mogoče). Druga dva sta
sosedova ali prijateljičina. Možu ne pere in
nima raskavih rok od pranja, ampak pranje
zaupa magičnemu pralnemu prašku, sama
pa je uspešna v službi. In tako televizija z
reklamo pove, kakšne vrednote (mite) goji

naša družba: mlad, telesno privlačen,
uspešen človek. Vsi debeli, neprivlačni,
ostareli, bolni ne spadajo v ta mit in družba
ne ve, kam z njimi. Kakor ne ve, kam z
družinam z več otroki, z neuspešnimi,
obupanimi ... Vsi ti in njim podobni so izven
dometa prevladujočega mišljenja. Ne
dovolimo, da bo televizija (in množični
mediji sploh) naša edina učiteljica modrosti,
ampak si jo poiščimo tudi drugje in jo
vedno znova kritično preverjajmo ter

bodimo pozorni tudi na tiste, ki ne spadajo
v kalup »medijske modrosti«.
Priporočajmo novinarje v naših molitvah,
da bodo znali objektivno poročati, hkrati pa
tudi mi prosimo Svetega Duha, da
razsvetljuje naš um in nam pomaga
oblikovati lastno mnenje ter kritičen pogled
na novice, s katerimi smo vsakodnevno
»bombandirani«.
Ppovzeto po: B. Rustja, Izziv sodobnih
medijev

Dobri Jezus, hvala ti za to šolsko
leto, ki se izteka. Hvaležni smo ti za
nova znanja in spoznanja, pa tudi za
vse preizkušnje, skozi katere smo se
krepili v našem odnosu do tebe in
med seboj. Stoj ob strani vsem, ki
morajo te zadnje šolske dni še
pridobiti ocene ali drugače dokazati
svoje znanje.
Obilno blagoslovi vse učitelje in
katehete, ki so nas naučili nekaj
novega in nam približali Boga.. Daj
nam vsem priložnost, da se v
prihajajočih
poletnih
mesecih
odpočijemo in z dobrimi deli
okrepimo naše življenje. Amen.
AK

Oznanila
 V tednu, ki je pred nami, bomo
zaključili letošnje katehetsko leto.
Veroučenci bodo dobili svoja spričevala
prihodnjo nedeljo, na binkošti, 5.6., po
obeh svetih mašah.

 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in
prva sobota v mesecu z ustreznimi
pobožnostmi.
 Na prvi petek bo duhovnikov obisk
bolnih in ostarelih po domovih. Sporočite
njihova imena.
 Vabijo nas na srečanje ostarelih,
bolnikov in invalidov na Brezje, ki bo v
soboto, 18. 6. 2022.
 Danes je v naši župniji slovesnost
prvega sv. obhajila. 30 prvoobhajancev je
prvič pristopilo k božji mizi.

Prvoobhajanci naj v tednu, ki je pred nami –
to je v ponedeljek ob 19.00, v torek ob
18.00, v četrtek ob 19.00 in v petek ob
19.00 redno pridejo k sv. maši, da se tako
uvedejo v evharistično življenje. Primerno
je, da jih spremlja kdo od staršev,
DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
N. N. 60 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 39.272,91 €.
HVALA ZA DAR!

Svete maše
29. 5. 2022 – 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Lovrenca Kerta, Jani Gradišnik
PONEDELJEK, 30. 5., Ivana Orleanska
19.00 za +Albina Janota, brat Lojzi z
družino
TOREK, 31. 5., Obiskanje device Marije
18.00 za +starše Ortan
SREDA, 1. 6., Justin, mučenec
7.30 za +Marijo Zorman, Dominika z
družino
PRVI ČETRTEK, 2. 6. , Marcelin in Peter,
mučenca
19.00 molitev za nove duhovne poklice
in sv. maša za +Terezijo Preglav,
zakonska skupina
PRVI PETEK, 3. 6., Karel in drugi
ugandski mučenci
18.00 Franca Koren, hčerka Mateja z
družino
19.00 za +Ano Sonjak in starše
PRVA SOBOTA, 4. 6., Krista, mučenka
19.00 za +Riharda Čas

5. 6. 2022 – BINKOŠTI
7.30 a vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Jožeta Drevenšek in starše
Lodrant

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

