
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mt 4,12–23 

»SPREOBRNÍTE SE, 
PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO 

KRALJESTVO.« 
 

Jezusova prednostna naloga je 
oznanjevanje. Jezus je v skladu z 
izvirnim pomenom besede predstavljen v 
drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, 
ki posreduje prvo oznanilo. Jezus ni tako 
kot Krstnik "glas vpijočega v puščavi", 
ampak je pravi glasnik, ki prinaša 
sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče 
poslušalcev in nekega dne bo rekel 
svojim učencem, naj gredo, danes pa to 
govori nam. 
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal 
Krstnik, ki pa se je omejil na spreobrnite 
se in torej na predstavljanje kraljestva kot 
prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus 
začenja s “Spreobrnite se!”, z besedo, ki 
je zelo globoka. Njen temeljni pomen je 
obrniti se naokrog, obrniti se nazaj, ker 
pot, po kateri hodijo, vodi daleč od 
kraljestva. Kraljestvo se je približalo, je 
tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato 
se morajo spreobrniti, se obrniti, če ga 
hočejo srečati, videti, narediti za svojega. 
Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? 

Beseda nebesa je Judom služila, da so 
se izognili izgovarjanju Božjega imena. 
Zaradi tega je bila ljuba Mateju, ki dobro 
ve, da je pridevnik nebeško ali Božje 
subjektni atribut in da je torej pomen 
celotnega izraza isti kot Bog kraljuje. To 
je dogodek, ki se v Jezusovem 
oznanjevanju samo ne približuje, ampak 
se je približal, je tukaj. Tam namreč, kjer 
je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki 
izpolnjuje vso pravičnost, tam je navzoče 
“Božje kraljestvo”. No, takšen je Jezus. 
Spreobrniti se torej pomeni srečati se z 
njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z 
njim. 
Vendar je sedaj potrebna primerjava 
med Jezusovim in Krstnikovim 
oznanilom. Jezus kraljestva ne vidi samo 
kot dogodek, ki sodi človeka, ampak kot 
zelo pozitivno in osvobajajočo 
resničnost. Kraljestvo ni samo dogodek, 
ampak je tudi dar, dediščina, nekaj, kar 
mora človek iskati z vsemi svojimi 
močmi, ker gre za največjo dobrino. Z 
Jezusom je kraljestvo resničnost, ki se je 
približala, je tukaj, vendar pa še vedno 
ostaja cilj, ki ga je treba doseči. 
 

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
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NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



NEDELJA BOŽJE BESEDE 

 
Da je branje Svetega pisma koristno za 
oblikovanje zrele osebnosti, je mnogim 
lažje reči, kot pa postati redni bralec. Da 
bi lahko to postali, vam lahko pomagajo 
te vzpodbude: 
 

1. Odločite se! Ne prižgite TV, dokler 
niste prebrali določenega odlomka iz 
Svetega pisma. Gre za odločitev, da je 
Božja beseda pomembnejša od 
nadaljevanke. Ali pa se odločite, da 
boste nekaj prebrali vsako jutro, preden 
odidete v službo, ali pa preden ležete k 
večernemu počitku. Naredite branje 
Božje besede za prioriteto. 

2. Kvaliteti branja dajte prednost; ne 
količini (dolžini). Kot v športu, tudi tu 
velja, da je boljše malo in »kvalitetno« 
kakor pa nič. 

3. Boljše je, da poslušate, kot da berete. 
Na razpolago so številne tehnologije.  
Izberite eno izmed njih. 

4. Pridobite si novo navado, ki bo čut za 
Božjo besedo v vas še poglobila. Če ste 
brali zjutraj, poskusite to prenesti na 
večer, ali obratno. 

5. Menjajte kraj branja. Poskusite na 
klopi v parku ali med pavzo v službi, 

morda pri zajtrku, pri jutranji ali 
popoldanski kavi … 

6. Izberite načrt branja. Nekatere reči 
lahko izpeljemo, če imamo družbo. 
Izberite si prijatelja, kot družina sedite 
skupaj, vprašajte sozakonca ali se 
pridružite skupini, ki bo brala Sveto 
pismo skupaj. 

7. Imejte vedno v torbi ali v žepu 
»žepno« izdajo Svetega pisma. V 
trenutkih čakanja na to ali ono ne 
izvlecite telefona, da bi brskali za 
novicami; odločite se, da boste prebrali 
nekaj vrstic iz Svetega pisma. Če že 
vzamete v roko telefon, izberite aplikacijo 
z Božjo besedo. 

8. Naučite se na pamet kakšen stavek. 
Postanite z njim domači. Premišljujte o 
njem, da zaživi v vas. Napišite si ga. 
Poglejte ga v kaki drugi izdaji. Potem pa 
še kakšnega … 

9. Če ste oče ali mati, postanite otrokom 
zgled druženja s Svetim pismom. Berite 
ga v pričo njih. Potem jih povabite – in 
postali boste »družinski biblični krožek«. 

10. Vztrajajte! Ne izogibajte se težje 
razumljivim knjigam Svetega pisma. Ne 
zanemarjajte tistih delov, ki ste jih že 
mnogokrat prebrali; vsakič vam bo dal 
novi zagon za dosego cilja. 
 

 

 

Nezavedno hrepenim po Besedi. Po 

Besedi, ki ne stoji le na začetku 

svarjenja, temveč tudi na mojem 

začetku. Tudi moje spočetje se je 

najprej spočelo na besedni ravni: »Rad 

te imam,« je rekel moj oče moji mami, 

tako vsaj pravita in nobenega pravega 



razloga nimam, da jima ne bi verjel. In 

tudi v začetku mojega naroda stoji 

Beseda: zapisana, tiskana Beseda, ki 

nas je kot narod ustvarila, 

konstituirala, nas potisnila v vidno 

polje zgodovine. In ta zapisana Beseda 

je bila, o čudo, duhovna, pobožna, če 

hočete. Oče naroda, kot Trubarja 

zaradi njegovih zaslug in del 

imenujemo, ni bil neki nesrečen, trpeč 

pesnik, ampak duhovnik, res 

reformator, a vendarle duhovnik, 

vernik, Božji služabnik, služabnik 

Besede. 

In ko v skrbi za svoje telo vse bolj 

pazimo, s čim se hranimo, se zdi, da 

vse manj pazimo, s čim hranimo 

svojega duha. Zmeraj bolj pozabljamo 

in tajimo, kaj je stalo in še stoji v 

našem začetku, kot da nam konec ni 

vse bliže. S pisano, tiskano besedo si 

polnim srce, in saj veste: česar je polno 

srce … O, Beseda! 

 Po: Gregor Čušin, Na tretji strani 

 
 
 
 

 Vsi veroučenci imajo v tednu, ki je pred 
nami, redni verouk. Naj ne pozabijo 
dopolniti MANJKAJOČE NALOGE! 

 Po današnji nedelji Božje besede – nedelji 
Svetega pisma, v Cerkvi poteka biblični 
maraton – tedensko celodnevno branje božje 
besede. V naši župniji bomo izvedli mini mini 
maraton. Zato lepo vabljeni v PONEDELJEK, 
23.1., v TOREK, 24.1. in v ČETRTEK, 
26.1.2023 takoj po večerni sv. maši k 
poslušanju in premišljevanju do 19.00. 

 Prevaljska Karitas obhaja 25 letnico 
svojega delovanja. V hvaležnosti in veselju 
pripravlja dobrodelni koncert, ki bo v 

nedeljo, 29.1.2023 ob 17.00, v dvorani 
Družbenega doma na Prevaljah. Več o tem 
koncertu si lahko preberete na priloženem 
vabilu. 
 

 Tečaj priprave zaročencev na prejem 
zakramenta sv. zakona bo v dveh terminih. 

Tisti, ki boste letos sklenili zakrament sv. 
zakona, se udeležite te priprave ali 3.3.; 4.3.; 
in 5.3.2023 v Mežici, ali 17.3.; 18.3. in 
19.3.2023 v Dravogradu. Svojo udeležbo 
predhodno sporočite župniku g. Jožetu 
Hrastniku v Mežici na GSM 041 450 347 ali 
na mail ozej.hrastnik@gmail.com.   

 Januar je mesec verskega tiska. 
Lepa priložnost obenem pa spodbuda in 
povod, da vsakdo izmed nas premisli, 
kako je glede tega pri njem: kaj ima od 
verskega tiska naročeno, koliko knjig z 
versko vsebino kupuje, najprej pa, koliko 
od tega sploh bere in iz prebranega živi. 
Vabljeni, da obnovite naročnino ali se na 
novo naročite SAMO ŠE TA TEDEN. 
 

 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 150 €; Veronika 
Krajcer 62 €; N. N. 100 €; 
N. N. 61 €; Marija 
Potočnik 54 €; N. N. 40 €; 
Jelka Hovnik 50 €; Špiler 
12€; N.N. 27 €; N.N. 24 €; 
Marija Mikl 50 €; N.N. 40€ 
Za izplačilo drenaže je potrebnih še 
35.681,91 €.       

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 

 

22. 1. 2023  –  NEDELJA  
BOŽJE BESEDE 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za + Marijo in Mihaela Brglez 
 

PONEDELJEK, 23. 1., Henrik, 
duhovnik 
17.00 za +Frančiško Kuhar, zad., sin 
Darko z družino 
18.00 za +Floro, Ernesta in Ano 
Berložnik 
 

TOREK, 24. 1.,  Frančišek Saleški 
9.30 v Domu v dober namen 
18.00 za +Rudolfa in Angelo Novak, 
družina Hancman 
 

SREDA, 25. 1., Spreobrnitev ap. Pavla 
7.30 za +Marijo Potočnik, Cvetka z 
družino 
 

ČETRTEK, 26. 1., Timotej in Tit, škofa 
17.00 za +Aleša Skrivarnika, osm., ata in 
mama 
18.00 somaševanje: 
- za +Valentina Piko 
- za +Ano Šatur, Ferjatovi 
 

PETEK, 27. 1., Angela Merici, 
ustanovit. uršulink 
7.30 za +Pavlino Koren, obl. in +Franca, 
Dobrnikovi   
 

SOBOTA,  28. 1., Tomaž Akvinski, 
cerkv. učitelj 

18.00 za +Antona in Ljudmilo Kaluža 
 

 

29. 1. 2023  –  4. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 somaševanje: za +Rudija Kerta, ŽPS 
       - za +Berto Plešivčnik, Štrekljevi 

22. januar 
LAVRA VICUNA 

 

Blažena Lavra 
Vicuna se je rodila 
v premožni družini 
v Čilu. Po moževi 
smrti je mati prišla 
pod vpliv 
bogatega 

zvodnika in z njim odšla na jug 
Argentine. Deklico Lavro so vzele v 
zavod sestre salezijanke in jo leta 1901 
pripravile na prvo obhajilo. Lavra je 
veliko molila s sestrami in bila sprejeta v 
Marijino družbo. Ko je obiskovala mamo, 
je videla, kako jo njen gospodar 
izkorišča, nadlegovati pa je začel tudi njo 
in obe pretepal. Odločila se je, da bo za 
spreobrnjenje svoje mame darovala 
svoje življenje. Naredila je zasebno 
obljubo pokorščine, uboštva in čistosti, 
potem pa je njeno življenje hitro 
pojemalo. Njena prošnja po 
spreobrnjenju matere je bila uslišana tik 
pred smrtjo, 22. januarja 1904. Leta 1988 
jo je sv. papež Janez Pavel II. ob obisku 
don Boskovega mesta (Colle don Bosco) 
kot najmlajšo dotlej, ki ni bila mučenka, 
prištel med blažene. Je zavetnica žrtev 
spolnih zlorab, tistih, ki so v mladosti 
izgubili starše, Argentine in mučencev. 
 
 

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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