
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lk 9,51–62  

ZVESTOBA BREZ 
POENOSTAVLJANJA 

 
Jezusove besede, ki smo jih slišali v 
današnjem evangeliju,  so neverjetno 
krute. Najbrž je marsikdo od vas že 
izgubil očeta ali pa odšel od doma. Si 
predstavljate, da bi vam v tistem 
trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, 
kaj boš čakal na pogreb, kaj se boš 
poslavljal, pojdi za menoj! Najbrž bi tega 
ne mogli sprejeti ravno zlahka. Zakaj je 
Jezus tako zahteven? 
Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče 
pojasni že uvodni del današnjega 
evangelija. Tam izvemo, da je Jezus na 
poti v Jeruzalem, in sicer v smrt. Ta pot 
je peljala skozi Samarijsko vas, vas 
Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa 
tudi oni niso marali Judov. Tam niso bili 
sprejeti, zato sta učenca Jakob in Janez 
hotela priklicati nanje gorje. Že v teh 
nekaj stavkih vidimo, kaj je vodilo 
Jezusa na poti v Jeruzalem in kaj 
učenca. Za Jezusa pisatelj pravi, da je 
se je sam trdno odločil iti v Jeruzalem, 
kot bi želel poudariti zahtevnost te 
odločitve. Kot bi hotel reči: Ni lahko iti 
tja, ne paše mi, a vem, da moram. To je 

 
 
 
 
 
 
 
 moja pot. Na drugi strani sta učenca 
Jakob in Janez. Kaj ju vodi pri želji, da 
uničita Samarijo? Preprosta užaljenost, 
da ju niso sprejeli. Ne moreta sprejeti 
tega, da niso zaželeni, in že bi priklicala 
maščevanje.  Lahko bi rekli, da se 
učenca ravnata po liniji najmanjšega 
odpora. V Jeruzalem nista šla s trdno 
odločitvijo, da naredita, kar je najbolj 
prav, ampak sta ob Jezusu zaradi lastne 
koristi, in še nista spoznala, da hoja za 
njim ni vezana na korist, lagodje in 
ugajanje. 
Drža učencev Jakoba in Janeza nam je 
najbrž tako domača, da ne vidimo v 
njima nobenega problema. Reagirata 
spontano in logično. 
Jezus pa opozarja na temelje te 
zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da 
bi hodil za njim, mu pravi: »Lisice imajo 
brloge in ptice neba gnezda, Sin 
človekov pa nima, kamor bi glavo 
naslonil.« Hoditi za njim pomeni 
odpovedovati se vsemu, kar nam je 
domače, kar vodi v lagodje. Je 
potovanje v neznano, zaradi zvestobe 
edinemu Dobremu – tj. Bogu. 
 

Po: E. Mozetič 
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Absolutna odločitev 
 

Odločiti se za krščanstvo, za Jezusa, 

pomeni prepustiti se njemu in z njim 

sodelovati. Če naj naredi s teboj, kar 

si je on zamislil, potem mora imeti 

prosto pot prav do vsega. V tem 

primeru je on tvoj edini gospodar: 

tvoje življenje ima novo upravo. To je 

temelj vere. 
 

 
 

Vera je precej elastična beseda, ki 

lahko poleg resničnega zaupanja v 

Jezusa pomeni še marsikaj drugega. 

Potrebno je zaživeti v skladu z njo. 

Sprejeti celovito odločitev za Jezusa. 

To pomeni tudi zahtevo, da tako kot 

on postavimo Boga na prvo mesto v 

svojem življenju. Vključuje pa tudi 

ljubezen in pokorščino do njega in do 

Cerkve, kateri je zaupal svoje 

poslanstvo. 

Odločitev mora biti absolutna, ne da 

nekaj dni capljamo za njim, ostali čas 

pa »hodimo po svoje«. 
 

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 

Kdor hoče živeti, se mora najprej 
osvoboditi vsega, kar ga veže 

 
Vsakdo želi svoje »notranje impulze«, 
odločitve, nekako vsaj nekoliko 
»zavarovati«. Ob tem mi prihajajo na 
misel Jezusove besede, ki jih reče 
ljudem, ki bi mu radi sledili, a imajo 
vsakovrstne pomisleke. Radi bi sledili 
svojemu notranjemu impulzu. Čutijo, da 
bi jih vodil v življenje. Toda razum najde 
dovolj razlogov, da te notranje impulze 
potlačijo ali jim pristrižejo peruti. Nek 
mladenič zasliši to notranje vabilo, a 
preden bi sledil temu notranjemu klicu, 
mora urediti vse mogoče. Tako pravi: 
»Dovôli mi, da prej grem in pokopljem 
svojega očeta.« (Lk 9,59) 

 
Jezus mu odgovori: »Pústi, naj mrtvi 
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in 
oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,60) 
Mož je hotel vse urediti. Doma je hotel 
urediti problem dediščine. Hotel je 
počakati, da oče umre. Šele potem bi si 
upal stopiti na pot. Pogosto srečujem 
ljudi, ki si zaradi obzirnosti do svojih 
staršev ne upajo hoditi po svoji lastni 
poti. Zagotovo je dobro, da smo do 
staršev obzirni. Toda obzirnost do 
staršev ne sme voditi k temu, da si ne 
upam živeti lastnega življenja. Če bom 

 
 Za duhovno rast 
 
 



ravnal tako, bom staršem očital, da so 
me v življenju ovirali. Staršem smem 
naložiti tudi bolečino, da me izpustijo in 
mi dovolijo, da grem svojo pot. 
Jezus je v tej situaciji odgovoril z 
drastičnimi besedami: »Pústi, naj mrtvi 
pokopljejo svoje mrtve.« Zame to 
pomeni: Vse to zavarovanje je le smrt, 
okamenelost. Kdor hoče živeti, se mora 
osvoboditi takšnih zavarovanj in 
zagotovil ter se prepustiti življenju, si ga 
drzniti zaživeti nezavarovano. 

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega 
življenja 

 

PRAZNIK APOSTOLOV  
PETRA IN PAVLA 

 

V sredo, 29. junija, se bomo spominjali dveh 
  

 
 
zelo različnih oseb: »Peter je bil ribič, ki je 
dneve preživljal med vesli in mrežami, Pavel 
je bil učen farizej, ki je poučeval v 
sinagogah. Ko sta skupaj šla na poslanstvo, 
se Peter obrača na jude, Pavel pa na 
pogane. In ko so se njune poti prekrižale, 
sta razpravljala na zelo živ način, kakor 
Pavla ni sram tega povedati v enem pismu 
(glej Gal 2,11). Bila sta skratka dve 
najrazličnejši osebi, a sta bila kot brata, 
kakor v enotni družini, kjer se pogosto 
razpravlja, a se vedno ljubi. A domačnost, ki 

ju je povezovala, ni prihajala iz naravnih 
nagnjenj, ampak od Gospoda. On nam ni 
zapovedal, da si moramo biti všeč, ampak 
da se naj ljubimo. On je ta, ki nas zedini, ne 
da bi nas uniformiral. Združuje nas v 
razlikah.« 

 

Iz: homilija papeža Frančiška na praznik 
apostolov Petra in Pavla, 2020 

 

 
 
 
 

 V sredo je praznik apostolov Petra in 
Pavla.  
Na ta praznik slovenski škofje posvečujejo 
diakone v duhovnike. 
Vse katoliške župnije po svetu pa na ta praznik 
zbirajo darove vernikov in jih izročijo papežu. Z 
zbranimi darovi papež vsako leto obdari najbolj 
revne predele Katoliške Cerkve. To je tako 
imenovani »Petrov novčič«. Prav je, da vemo, 
saj je to edini dar papežu oziroma Vatikanu. 
Tudi na Prevaljah bomo pri obeh sv. mašah 
zbirali omenjene darove. 

 Nevihta oziroma grmenje pogosto zmede 
točnost ure pri Barbari – bitje in zvonenje. 
Hvaležen bom, če me boste v takem primeru 
čimprej obvestili, da bom zadevo uredil.  

 Na prvi petek bo duhovnikov obisk bolnih 
in ostarelih po domovih. Sporočite njihova 
imena.  
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Leopold Haule 20 €; N. N. 
20 €; N. N. 100 €; N. N.  
150 €. 
 

Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 38.672,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 

 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 
 

26. 6. 2022  –  13. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jožico Komar, obl., Janeževi 
 
PONEDELJEK, 27. 6., Ema Krška, vdova 
19.00 za +Rudolfa Mesner, Aleksandra 
Borovnik 
 

TOREK, 28. 6.,  Irenej, škof 
18.00 za +Janeza Kladnik, Mojca Pečnik 
19.00 v Domu 
 

SREDA, 29. 6., PETER IN PAVEL, 
apostola 
7.30 za +Pavlo Petek 
19.00 za +Urško Tasič in sorodnike 
 

PRVI ČETRTEK, 30. 6. , Prvi rimski 
mučenci 
19.00 molitvena ura za duhovne 
poklice /vodijo člani ŽPS/, sv. maša za 
+Liziko, Foltija, Lojzko in starše Ravnjak 
 

PRVI PETEK, 1. 7., Estera, svetop. 
žena 
19.00 za +Amalijo Mori, obl. in +Martina 
      
PRVA SOBOTA,  2. 7., Ptujskogorska 
M. B. 
19.00 Franca Fortina, obl., Tevž Potočnik 
 

3. 7. 2022  –  IZSELJENSKA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Terezijo Preglav, pevci 

1. julij 
 

ESTERA 
 

 
 

Esterina knjiga opisuje razmere Judov v 
perzijski državi v 5. stoletju pred 
Kristusom, torej v času kralja Ahasvera 
(Kserksa I., ki je vladal od 486 do 465 
pred Kr.). Perzijski kralj se je poročil z 
lepo Estero, ki jo je v judovski veri in 
tradiciji vzgojil Mordohaj. Ker je grozila 
nevarnost uničenja Judov v Perziji, 
Mordohaj prosi kraljico Estero, naj gre h 
kralju, da se to ne zgodi. 
Estera je molila in prosila, da bi Gospod 
blagoslovil njeno posredovanje pri 
kralju. Bila je uslišana in Judje so se 
rešili. 
V spomin na to rešitev Judje vsako leto 
obhajajo praznik purim, ki ga praznujejo 
v mesecu adarju, to je februarju-marcu. 

 
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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