
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Mt 5,13–16 

VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN 
LUČ V SVETU 

 
V starih časih je bila sol edina začimba, ki 
je dala hrani okus. Brez soli bi bila hrana 
brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za 
hrano, so kristjani za svet.  
Kot sol smo poklicani, da postanemo 
učenci, prijateljski in prijazni ter da živimo 
v miru med seboj. Kot luč smo poklicani, 
da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo 
drug v drugega in pademo v jarek. Brez 
luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, 
nezanimiv in nemogoče bi bilo živeti v 
njem. Z lučjo in soljo postaja svet varnejši 
in boljši. Dolžnost kristjanov je, da 
naredimo svet boljši. Toda kako naj to 
naredimo? Na enak način, kot delujeta sol 
in luč. Najprej se moramo razlikovati od 
hrane, preden je uporabljena. Če sol 
izgubi svoj okus, je neuporabna in ne 
more več narediti razlike. Luč se mora 
razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. 
Zato pomeni biti sol in luč sveta biti 
drugačen od sveta. Če verniki nimamo 
ničesar, kar nas loči od nevernikov, smo 
kot sol, ki je izgubila slanost in zato ne 

more povzročiti razlike. In tisto, kar nas 
loči od neverujočih, ne smejo biti samo 
oznake in priponke, ki jih nosimo, ampak 
predvsem življenje, ki ga živimo.  
Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem 
lahko ločimo pravega kristjana od 
lažnega. Nadalje pa sol in luč delujeta 
tako, da se združita s stvarjo, ki bi jo rada 
spremenila. Sol ne more spremeniti 
hrane, razen če ne gre v hrano in jo 
spremeni od znotraj. Luč ne more 
pokazati poti, dokler ne sreča teme. 
Včasih kristjani mislijo, da je prava pot, da 
se držijo stran od družbe in popularne 
kulture. Toda če se skrivamo pred 
resničnostjo naše družbe in našega sveta, 
se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč 
pod mernik. Da bi naredili razliko, se 
moramo zdramiti in se soočiti. 
Sol in luč nista namenjeni sami sebi, 
ampak sta za to, da ju razdajamo drugim 
preko dobrih del. Tako 'vaša luč sveti pred 
ljudmi. Da bodo videli vaša dobra dela in 
slavili vašega Očeta, ki je v nebesih'.  
 

Po: E. Mozetič 
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V današnjem evangeljskem odlomku 
Gospod govori svoji skupnosti, ki je 
izvirala iz judovstva. Vemo, da gre za 
skupnost “ubogih”, za skupnost, ki jo je 
preganjal, sovražil in brisal lastni narod, 
skupnost, ki je ovirana v oznanjevanju 
Jezusovega imena. V resnici jih zaradi 
njegovega imena hudo žalijo. Skupaj s 
Štefanom so začetek tiste dolge vrste 
preganjanih samo zaradi tega, ker so 
bili kristjani; ta vrsta se v zgodovini 
nadaljuje še danes.  
Kako se odzvati na tako stanje?  
S krotkostjo in tako, da kot Jezus 
živimo iz vsake besede, ki prihaja iz 
Božjih ust in ki vedno odmeva v 
Svetem pismu. Predstavlja velike priče 
vere, zlasti preroke. Učenec, ki ga je 
njihovo pričevanje okrepilo in ki to 
pričevanje nadaljuje, je prepričan, da je 
del pravega in novega Božjega 
ljudstva, da je nadaljevalec tiste 
zgodovine odrešenja, ki so jo 
napovedovali preroki in ki se izpolnjuje 
v Jezusu. Zato jim Jezus pravi: 
“Veselite in radujte se,” to je, ne 
izgubite poguma, ker “Vi ste sol zemlje 
/.../ Vi ste luč sveta.” 
Jezus tega ne pravi, ker bi oni to bili,  
ampak so to zato, ker je on rekel, ker 
jih je poklical in jih je, ko je dobil njihov 
pristanek, uvedel v njihovo nalogo soli 
in luči, kakor bo kasneje naredil s 
Simonom, ki mu bo zaupal nalogo 

Petra. Učenec je sol zemlje in luč 
sveta, ker to hoče Jezus.  
Sol, ker svetu dajo okus, okusnost.  
Brez njih bi bil svet plehek, brez smisla.  

Luč: gorje, če bi jih ne bilo. Kako bi 
človeški zgodovini uspelo hoditi po poti 
odrešenja in se preoblikovati v Božje 
kraljestvo? Niso neka luč, ampak so luč 
in svet bi brez njih, kakor brez Jezusa, 
znova padel v mrak, v smrtno temo. 
 

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
 

 
 

Gospod Jezus,  
imenuješ nas sol zemlje  
in luč sveta  
in nas svariš,  
naj ne zapravljamo tvojih darov.  
Naše svetilke so prižgane.  
Zahvaljen za ogenj,  
s katerim moremo ogrevati,  
in za svetlobo,  
da se od nas umakne tema.  
Le z medlim sojem gori naša oljenka,  
kadar pozabljamo nate.  
Ne dopusti, da bi stenj ugasnil.  
Strah nas je večne noči. 
 

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 
 
 

 
Za duhovno rast 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

1. Oskar Pavše 
2. Nace Pisnik 
3. Lina Vodeb 
 

ČESTITAMO! 
 

 

 
 Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 
 

1. Ana Šatur, Zg. kraj 1 
    7.7.1928 – 30.12.2022 
2. Berta Plešivčnik, Zidanškova 3, 
    Slovenj Gradec 
     14.6.1929 – 1.1.2023 
3. Rudolf Kert, Dobja vas 33 
     17.3.1941 – 4.1.2023 
4. Frančiška Kuhar, Trg 8a 
     16.12.1935 – 5.1.2023 
5. Marija Juteršek, Perzonali 26 
    7.3.1931 – 8.1.2023 
6. Aleš Skrivarnik, Ugasli peči, 4 
    27.6.1973 – 17.1.2023 
7. Rok Petrič, Kot 3 
    11.8.1931 – 30.1.2023 
 

SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI! 
 
 

 
 

 V tednu, ki je pred nami, imajo otroci 
redni verouk. 

 Lepo vabljeni na 4 – dnevno 
župnijsko romanje v Loreto /nazareška 
hišica/, San Giovanni Rotondo k patru 
Piju, Monte Sant`Angelo, Bari /grob sv. 
Miklavža in Lanciano /največji 
evharistični čudež/. Več na priloženem 
programu. 

 

 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.  Ob pričevanju 
poročenih parov in predstavitvi temeljnih 
tem življenja v zakramentu zakona se 
parom nudi priložnost izpopolniti se za 
tako odgovorno skupno pot življenja. 
 Lepa hvala vsem enajstim župljanom, 
ki so v petek tudi samooskrbno pospravili 
jaslice. 
 
 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah:  
Henrik Fužir 100 €; N. N. 27 
€; N. N. 100 €; Poldi Vivod 
20 € /za cvetje/. 
 

Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 35.420,91 €. 

       

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 



  
 

 

 

 
 
 

5. 2. 2023  –  5. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Brložnik obl. in +Milana 
 
PONEDELJEK, 6. 2., Japon. mučenci 
18.00 za +Ivana Fužir 
 
TOREK, 7. 2.,  Koleta, devica 
18.00 za +Rozko Potočnik 
 
SREDA, 8. 2., Jožefina Bakhita; kulturni 
dan 
7.30 za zdravje /po namenu Kert/ 
 
ČETRTEK, 9. 2., Apolonija, devica 
17.00 za +Roka Petriča, osm., žena 
Rozalija in sin Pavel 
18.00 za +Ivana Javornik 
 
PETEK, 10. 2., Sholastika, devica 
7.30 za +Štrekljeve in Buhvaldove 
 
SOBOTA,  11. 2., Lurška Božja Mati; 
svetovni dan bolnikov 
18.00 za +Štefanijo Gracun in sorod. 
 
 
 

12. 2. 2023  –  6. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 somaševanje: 
- za +Ivana Borovnik in starše Janko 
- za +Pepco 
11.00 na Poljani za +Vinka in Ano 
Naveršnik 
 

9. februar 
APOLONIJA 

 

Zobozdravnikov se vsi bojimo, čeprav 
vemo, da bi nam bilo brez njih še bolj 
hudo. Ko nas zobje pošteno zabolijo, 
komaj čakamo, da nas teh muk rešijo. 
Zavetnica teh ‘strašiteljev–rešiteljev’ je 
današnja slavljenka sveta Apolonija.  
Devica Apolonija je živela v prvi 
polovici 3. stoletja v Aleksandriji. Najbrž 
je delovala kot diakonisa, kot moremo 
sklepati iz pisma o preganjanju 
kristjanov v Aleksandriji, ki ga je od tam 
poslal škof Dionizij škofu Fabiju v 
Antiohijo. Dionizij mu poroča o 
mučeniški smrti mnogih aleksandrijskih 
kristjanov, med katerimi je bila tudi 
Apolonija. To preganjanje je tudi 
grozljiva slika o tem, kako ljudje 
izgubijo razsodnost in podivjajo, ko 
nekdo udari na pravo struno, da 
doseže svoj namen. 
Takrat so, beremo v tem poročilu, 
zgrabili tudi vsega občudovanja vredno 
starejšo devico Apolonijo in ji z udarci 
po čeljustih izbili vse zobe. Pred 
mestom so naložili grmado in ji pretili, 
da jo živo sežgo, če ne bo za njimi 
ponovila brezbožnih besed. Ko si je 
izprosila trenutek in so jo izpustili iz rok, 
je urno skočila v ogenj in zgorela. 
 
 

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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