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Jn 15,26–27; 16,12–15 
SADOVI DUHA 

 
Nedeljo za nedeljo pri sveti maši v veri 
zapovedujemo: »Verujem v Svetega 
Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz 
Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom 
molimo in slavimo; ki je govoril po 
prerokih …« To je skoraj vse, kar o 
Svetem Duhu vemo in verujemo. Lahko 
rečemo, da je Sveti duh vse preveč 
»neznani Bog«. Sveti Duh je ljubezen, k 
povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen, 
ki deluje v Cerkvi in v njenem slehernem 
članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav 
takšno močjo, kot je deloval za časa 
apostolov. Kot na prve binkošti tudi danes 
prihaja na Božje otroke. Ne prihaja samo 
na birmance, po polaganju škofovih rok; 
prihaja tudi na vsakogar od nas, ki smo z 
zakramentom svete birme prejeli pravico 
do milosti, ki nas usposabljajo za dostojno 
krščansko poslanstvo. 
Kako to, da veter Svetega Duha v 
današnji Cerkvi ni tako viharen, kot je bil v 
prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč 
razvili pamet, premalo pa srce? To so 
vprašanja za osebno izpraševanje. Je pa 
res, da tudi v takem  napol poganskem ali 

 
 
 
 
 
misijonskem svetu, kot je slovenski, lahko 
vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: 
poznamo mlade in tudi starejše ljudi, ki se 
sredi 
sovražnega 
ali vsaj 
brezbrižnega 
okolja 
spreobrnejo k 
živemu Bogu, 
ki s svojim življenjem pričajo, da je 
delovanje Duha očitno! Duh Božji se 
razodeva milo, ne s silo. 
Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, 
temveč sodimo po sadovih. Laž in zmota 
sta vedno glasnejši od resnice, greh in 
pokvarjenost sta človeški slabosti bližje 
kot  krepost in dobrota; kar je puhlega, 
plehkega in praznega, si nadeva videz 
bogatega, trdnega, vrednega. Slabo blago 
potrebuje veliko reklam, dobro blago pa 
se samo hvali. 
Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas 
vodi k »vsej resnici« in da nam pomaga, 
»resnico uresničevati v ljubezni«. Da se 
bo to v večji ali manjši meri uresničilo, pa 
je najprej potrebna odprtost srca. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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BINKOŠTI 
 

Danes praznujemo praznik Svetega Duha. 
To je dan veselja. To veselje lahko 
občutimo, če Svetemu Duhu damo popolno 
prostost, da v nas lahko deluje v vsej svoji 
polnosti. 
Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga 
sprejela, in veje že stoletja. Vodil je očake, 
preroke in vse Božje ljudstvo skozi vso 
zgodovino človeštva. Veselimo se toliko 
svetih likov v cerkveni zgodovini, mislimo na 
postave papežev sedanjega časa, pa tudi 
na mnoge druge osebnosti. Vidimo ga v 
delih tistih, ki so med nami in so Duha po 
Kristusovi obljubi prejeli z odprtim srcem – z 
odprtimi rokami ga delijo naprej. Tudi v 
našem času je navzoč v ljudeh, ki so 
zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih 
del.  
In kako se dogaja z nami? Je mogoče v 
našem življenju razbrati moč in delovanje 
Svetega Duha? Kako boječi smo, kadar bi 
morali pokazati svojo vero! Binkošti pa nas 
spodbujajo, da se čimbolj zavestno vsak 
dan prepuščamo skrivnostnemu vodenju 
Svetega Duha. 

Po: Bogoslužno leto B 
 

 
 

Prikazali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, in nad 
vsakim je obstal po eden. Vsi so bili 
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so 
govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh 
dajal izgovarjati.  

Apd 2, 3–4 

Manjša skupina 
žensk in moških 
se je zaprla v 
neko sobo. 
Strah jim 
preprečuje, da bi 
jo zapustili in šli 
v javnost oznanjat evangelij. 
Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata odprejo 
na stežaj in vesela novica odmeva po svetu. 
Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je Sveti 
Duh, toda naše oči vidijo sadove njegove 
navzočnosti: pogum, sposobnost takšnega 
govora, da te vsi razumejo, domiselnost, 
nenehna prenova. 
Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo. 
Župnijam, združenjem, gibanjem, skupinam in 
posameznim kristjanom, ki zadržujejo zase 
veselo novico, jo premetavajo po ustih, kakor 
da je bonbon, jo zožijo na predmet študija, na 
pretvezo za pridobitev moči v Cerkvi in v 
družbi, na predmet pogovora, na izhodišče za 
zelo izbrane molitvene namene, primanjkuje 
jim darov Svetega Duha. 
Če ne prosijo in ne sprejmejo Duha, živijo v 
iluziji, da so živi. Sicer hodijo naokoli, a so 
mrtvi. 
 

PROŠNJA NAŠIH BIRMANCEV 

OB PREJEMU SV. BIRME 

 

DIHAJ V MENI SVETI DUH,  

DA BOM SVETO MISLIL. 

PRIGANJAJ ME SVETI DUH,  

DA BOM SVETO 

DELAL. 

PRIVLAČI ME 

SVETI DUH,  

DA BOM SVETO 

LJUBIL. 

DAJ MI MOČ 

SVETI DUH,  

DA BOM SVETO 

VEROVAL. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



VARUJ ME SVETI DUH,  

DA SVETOSTI NE BOM IZGUBIL! 
 

BOG, NAŠ OČE, TI NAS S SVETIM 

DUHOM OŽIVLJAŠ IN VODIŠ. 

POMAGAJ NAM, DA BOMO 

PRIČEVALCI TVOJE LJUBEZNI. 

PO KRISTUSU NAŠEM GOSPODU. 

AMEN. 
 

 

Šmarnice so dobrim in pobožnim dušam v 
blagoslov; zanikrnim pa v 
nenadomestljivo škodo. Šmarnice so 
dragocena pomladanska setev za Božje 
kraljestvo - na dragoceno polje naših src. 
S šmarnicami sadimo z našimi 
premišljevanji, zalivamo s svojimi 
molitvami in pobožnim petjem, Gospod pa 
daje svojo rast. Zato kliče Marija ob 
šmarničini pobožnosti vsem svojim 
častilcem: »Blagor tem, ki se drže mojih 
poti« (Preg 8,32). 
Marija, pod tvojim varstvom smo začeli to 
pobožnost, s tvojo priprošnjo želimo 
slednjo tudi zaključiti. Izprosi nam milost, 
da tisti, ki je med nami dobro delo začel, 
naj ga tudi dopolni. 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

 

 

 
 Prihodnjo nedeljo, 30. maja 2021, bo v 
naši župniji slovesnost 1. sv. obhajila. Ob 
predpisih NIJZ, ki zaenkrat še veljajo, 
bodo zaradi dovoljenega števila navzočih 
v cerkvi, na slovesnosti navzoči le 
prvoobhajanci, njihovi bratje in sestre ter 
njihovi starši. Slovesnost boo b 11.00 in jo 

boste ostali lahko spremljali preko 
Facebook-a na spletni strain župnije. 
 Predsednik naše republike je v sredo, 
19. maja 2021, izročil državno priznanje 
za področje prostovoljstva voditeljici 
Prevaljske Karitas g. Rezki Vivod za 
njeno požrtvovalno udejstvovanje na 
področju dobrodelne dejavnosti. 
Predlagatelj priznanja je bila Slovenska 
Karitas, njen predlog pa je podprlo več 
prevaljskih organizacij, vključno z občino 
Prevalje. Brez dvoma je to priznanje v 
veliko čast voditeljici župnijske Karitas, pa 
tudi vsem njenim sodelavcem. Hkrati pa 
je jasno sporočilo za njihovo srčnost tudi 
vsem, ki so predlog za priznanje g. Rezki 
Vivod pogumno podprli. Čestitamo! 
 
 

 
 
 
 

Za župnijske potrebe: N. N. 50 €; N. N. 
20 €. 
 

HVALA ZA DAROVA! 

 

 

 
 

 

 

23. 5. 2021  –  BINKOŠTI 
 

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

 
PONEDELJEK, 24. 5.,  BINKOŠTNI 
PONEDELJEK, MARIJA POMOČNICA 
 

7.30 za +Amalijo Borovnik, Žirovnikovi in 
Krivčevi 
19.00 za +Petra Smolak 

 
 Svete maše 
 
  

 Oznanila 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 



TOREK, 25. 5., Gregor VII., papež 
 

19.00 za +Karla Kaker in Marjana Kurnik 
 
SREDA, 26. 5.,  Filip Neri, duhovnik 
 

19.00 za +Marijo Pratneker, Valerija Koletnik 
 
ČETRTEK, 27. 5., Alojzij Grozde, mučenec 
 

19.00 za +Valentina, Zofijo in Silvota Gerdej 
 
PETEK, 28. 5.;  Anton Julijan, mučenec 
 

19.00 za +Katarino Verhnjak in sorodnike 
 
SOBOTA, 29. 5., Maksim Emonski, papež 
 

19.00 za +Ernesta Sekavčnik ter Romana in 
Alenko Kogelnik 

 

30. 5. 2021  –  SVETA TROJICA 
 

7.30za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Hedvigo Rudl, Alojz Janota  
 

11.00 slovesnost 1. sv. obhajila, 
           sv. maša po namenu 
  
 
 

 

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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