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Jn 17,11b–19 

»… OD TEGA NE SVETA« 
 
Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. 
stoletja je o kristjanih svojega časa 
zapisal: »Živijo v mesu, a ne živijo po 
mesu. Mudijo se na zemlji, a njih 
domovina je v nebesih. Pokorni so 
zakonitim postavam, a s svojim življenjem 
prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih 
preganjajo. Ne poznajo jih, in jih vendar 
obsojajo. Ubogi so a bogatijo mnoge; 
vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju 
…« Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, 
ki jih delajo tako različne od poganov, 
povzema s stavkom: »Da na kratko 
povem: kar je v telesu duša, to so na 

svetu kristjani.« 
Ko to beremo, se 
nam samo od 
sebe zastavlja 
vprašanje: Ali smo 
mi, današnji 
kristjani, duša 
tega našega 

sveta? Duša bomo, če bo naše vsakdanje 
življenje »posvečeno z resnico«, z besedo 
in milostno močjo našega Gospoda. 
Velikokrat slišimo upravičen očitek: »Vi, ki  

 
 
 
 
 
 

hodite v cerkev, niste nič boljši od nas, ki 
ne verujemo!« To bi nam moralo dati 
misliti, da je z našim krščanstvom nekaj 
narobe. Da ga »prirejamo« za svojo 
vsakdanjo rabo: tisto, kar nam je  v 
evangeliju všeč, vzamemo, tisto, kar je 
zahtevno, pa odklanjamo. 
Naš blaženi škof Slomšek je napisal 
priljubljeno pesem V nebesih sem doma, 
kjer pojemo: »V nebesih sem doma, od 
tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi 
močmi trudil, da bi ta svet, v katerega je 
bil postavljen, naredil boljšega, lepšega in 
popolnejšega. Biti »od tega ne sveta« 
prav gotovo ne pomeni biti nekakšna 
odtujena, »krščanska prikazen«, umetna 
ali suha roža v Božjem vrtu. Pač pa 
pomeni biti vedno dosleden načelom 
evangelija, zvest glasu svoje vesti, tudi če 
vsi okoli tebe govorijo ali ravnajo drugače. 
Večkrat slišimo govoriti iz krščanskih ust o 
»pokvarjenem svetu«. Če je pokvarjen, je 
pokvarjen tudi zaradi nas, ker mu ne 
prinašamo soli in kvasa evangeljske 
resnice. Jezus nas pošilja v svet, da bi 
svet po nas in naših dejanjih spoznal tudi 
njega. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 
 

 



 

 

 
 
Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se 
tudi mi dolžni ljubiti med seboj. 
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog 
do nas, in verujemo vanjo. Bog je 
ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, 
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.  

(1 Jn, 11.16) 
 
Odlomek drugega berila, kakor tudi 
celotno Janezovo pismo, bi lahko 
naslovili: Prepričljiva (verodostojna) je 
samo ljubezen. Pričevati za Boga, ki je 
ljubezen, brez ljubezni v srcu, je nesmisel 
in dejanje, ki je samo po sebi obsojeno na 
neuspeh. Smisel naše vere je odpreti se 
Božjemu krogotoku ljubezni ter ga razširiti 
še na druge. Zato ni vprašanje: ljubezen 
do Boga ali do bližnjega. Ljubezni do 
Boga (in tako poznavanje Boga) brez 
ljubezni do bližnjega sploh ni. 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 
 
 

Boga ni nikoli nihče videl. Če se med 
seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je 
njegova ljubezen v nas popolna.  

(1 Jn 4, 12) 
 
Gospod Bog, kako si te želim videti!  
Nočem pa ljubiti zoprnega in 
komolčarskega sodelavca,  
predrznega in posesivnega prijatelja, 
hrupnega soseda. 
 
Rad bi te videl,  

nimam pa rad vsiljivih pralcev 
vetrobranskega stekla in pouličnih 
prodajalcev.  
Ne prenašam ciganov,  
jezim se na priseljence, ki prihajajo, da 
nam kradejo delovna mesta. 
 
Rad bi te videl, ne prebavljam pa 
domačega župnika,  
ker hoče vedno narediti vse sam in po 
svoje; 
ne prebavljam škofa, ker se ne zna 
odločati; 
ne prebavljam papeža, ker preveč potuje. 
 
Gospod Bog, ljubim tebe. 
Ti nisi napadalen ne posesiven,  
nisi predrzen ne hrupen,  
nisi nadut ne nadležen.  
Ti si popoln. Ti mi ne povzročaš nobenih 
nevšečnosti. 
 
Gospod Bog, ali moram res ljubiti tudi 
zoprne ljudi, če te hočem videti? 
Ali ne moreš storiti, da bi se te dalo videti 
v jutranji zarji in v sončnem zahodu, v  
morjih in na gorskih vrhovih ali vsaj v 
obrazih lepih in simpatičnih ljudi? 
 
Ne. Resnično te lahko vidim le tako, da 
ljubim tudi zoprne ljudi. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
 
 

NEDELJA SREDSTEV 
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA 

 
Gospod, nauči nas izstopiti iz samega 
sebe in se napotiti k iskanju resnice. 

Uči nas, da bomo šli in videli, 

 
 Za duhovno rast 
 
 



uči nas poslušati, 
da ne bomo gojili predsodkov, 

da ne bomo delali prehitrih zaključkov. 
Uči nas iti tja, kamor noče iti nihče, 

vzeti si čas, da bi razumeli, 
biti pozorni na bistveno, 

da se ne pustimo raztresti od odvečnega, 
razlikovati varljiv videz od resnice. 

 

Nakloni nam milost, da bomo spoznali tvoja 
bivališča v svetu, 

in poštenje, da bomo pripovedovali o tem, kar 
smo videli. 

 

MOLITEV ZA BIRMANCE 
 

 
Pridi, Sveti Duh, razsvetli mene in 
birmance, ki ti jih posebej priporočam. 
Ob tebi, Duh modrosti, naj se učijo 
razlikovati dobro od slabega, ločiti resnico 
od laži. 

Sveti Duh, pokaži jim, kaj Oče od njih 
pričakuje; okrepi jih in njihove družine, da 
bodo vedno hodili po tvoji poti. 
Posebej te prosim Gospod, da birmanci v 
odločilnih trenutkih življenja ne bodo sami. 
Sveta Devica in Mati Marija, tudi tebe 
prosim za naše mlade. Vodi jih korak za 
korakom po poti krščanske odgovornosti 
zase in za skupnost. Mati, blagoslovi 
birmance, da bodo zmogli od sebe veliko 
zahtevati, drugim veliko dajati, se upirati 
vsem skušnjavam in delati za blagor 
življenja. Amen. 

 

 

 
 Zaradi sproščanja korona omejitev ste 
zopet lepo vabljeni v našo cerkev. Odslej jo 
lahko napolnimo kar polovico iz časa 
normalnih razmer. 
 Lepa hvala Vrtnarstvu Pori za darovane 
sadike cvetja pred našo župnijsko cerkvijo, 
župnijskim sodelavkam pa za posaditev. 
 
 

 
 
 
 

Za župnijske potrebe: N. N. 50 €. 
 

HVALA ZA DAR! 
 

 

 
 

 

 

 

16. 5. 2021  –  7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Stanislava Majerič, nečakinja 
Kristina z družino 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



PONEDELJEK, 17. 5.,  Jošt, puščavnik 
19.00 +Blaža Špiler in sorodnike 
 

TOREK, 18. 5., Janez I., papež 
18.00 za +Hedvigo Rudl, osm., hči Bernarda 
z družino 
19.00 za +Skočidovnikove 
 

SREDA, 19. 5.,  Urban I., papež 
7.00 za +Vasja Bukovec, teta Dominika z 
družino 
 

ČETRTEK, 20. 5., Bernardin, duhovnik 
19.00 za +Marijo Petek, obl., Štajnerjevi 
20.00 za Terezijo in Luka Kumer, Peter in 
Anica Filip 
 

PETEK, 21. 5.;  Krištof in mehiški dečki 
19.00 za +Martina Saberčnik, Šopkovi 
 

SOBOTA, 22. 5., Marjeta, redovnica 
19.00 za +Rozino in Franca Prikeržnik 

 

23. 5. 2021  –  BINKOŠTI 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Milana in Mojco Brložnik, 
Prikeržnikovi  
 
 

 

Papež Frančišek 
je na praznik 
Brezmadežne  
/8.12.2020/ 
razglasil leto sv. 
Jožefa, varuha sv. 
Družine in družin 
ter zaščitnika sv. 
Cerkve, ki bo 
trajalo do 
8.12.2021. 
 

 
 
 

Radi in pogosto se mu priporočajmo! 

K TEBI, O SVETI JOŽEF, 
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH, 

IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI  
TVOJO PRESVETO NEVESTO, 

PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI  
TVOJEGA VARSTVA. 

PRI LJUBEZNI, 
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO 

DEVICO, BOŽJO MATERJO, 
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,  

S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,  
TE PONIŽNO PROSIMO, 

 OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ, 
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS  

S SVOJO KRVJO IN 
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH 
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO. 
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE, 

VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO 
JEZUSA KRISTUSA; 

ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE, 
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA. 

PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES, 
O MOGOČNI NAŠ VARUH,  

V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME, 
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE 
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI, 

TAKO BRANI ZDAJ  
SVETO CERKEV BOŽJO  

VSAKEGA ZALEZOVANJA IN 
NASPROTOVANJA. 

VARUJ NAS VSEKDAR, 
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU 

IN S TVOJO POMOČJO 
MOGLI SVETO ŽIVETI, 

SREČNO UMRETI 
IN DOSEČI  

VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.  
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 in dekan 
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