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NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Mr 5,21–43
JEZUS DAJE ŽIVLJENJE
Apostol Pavel nas v svojem pismu
Korinčanom (v odlomku, ki smo mu na
današnjo nedeljo prisluhnili) spomni na
mano, ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si je
je kdo nabral veliko ali malo, nihče je ni
imel več kot ostali. Vsak je imel toliko, kot
je potreboval. S tem nam vera končno
daje pristop k enemu samemu življenju, ki
se v vsej polnosti bohoti v vseh, ki so je
deležni. To je vznemirljivo bogastvo vere
in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni
kar težko pristati na takšno globino vere,
ki jo dosegata Jair in tista žena? Izgleda
tudi, kot bi mi takšno spoznanje slabo
razumeli. In še, ali ni Jezus prav zaradi
vsesplošnega slabega razumevanja hotel
tako zadržanost in celo molk glede teh
ozdravljenj? Razen njega samega in
bolnice nihče okrog njiju ni ničesar vedel.
Tudi k deklici Jezus spet ni vzel s seboj
nikogar razen treh apostolov, to je tistih, ki
jih bo izbral kasneje tudi v vrtu Getsemani
in bodo priče njegovega smrtnega boja. Ti
trije so tudi priče Jezusovega
spremenjenja na gori. Pole teh ne
prenese ob sebi nikogar več kot le

otrokovega očeta in matere, pa še njima
»ostro zabiča, naj tega nihče ne izve«.
Množice je, kot tudi nas, verjetno
pritegnila samo zunanjost vseh teh stvari.
Pravega, globokega pomena pa pri vsem
skupaj niso bili sposobni odkriti. Taka
znamenja ozdravljenja, ki bi pravzaprav
morala kar kričati o zmagi nad smrtjo,
niso pripomogla k ničemur drugemu, kot
da so pri ljudeh še povečala tisto
zgrešeno željo, da bi pač čim dlje ostali
na zemlji in po možnosti v čim večjemu
udobju. No, in tudi vse to je možno samo
po moči tiste energije večnega življenja, ki
ga daje Jezus.
Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v
svoji veri znali posnemati Jaira ali bolno
ženo. S tem bi se pravzaprav vmešavali v
načrt, ki ga ima Bog z nami – in je vse
odvisno samo od njega. Z druge strani je
namreč nujno potrebno, da se odločimo,
kako v tisti veri, ki nam jo Gospod že daje,
resnično zaživeti.
Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno
leto B

Za duhovno rast
MOČ BESEDE
Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar
pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je
takoj vstala in hodila; imela je namreč
dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe.
(Mr 5,40–42)
Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč,
da gradi ali da podira. Da daje ali da jemlje.
Da razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali da
zapira.
Na začetku stvarjenja je bila beseda in
beseda je bila Bog. Po besedi je Stvarnik
poklical v bivanje vse, kar živi.
Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost
odnosov po besedi. Z njo sporočamo in se
sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja,
kakšni naj bomo. Kako naj sploh zaživimo.
Vse misli in vsa hotenja človeka se osredinijo
v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez
besede smo nemi, nesposobni, da bi karkoli
posredovali.
Karkoli
izrazili.
Karkoli
poimenovali. Tudi notranja komunikacija ne
more uspeti brez besede. Šele z njeno
pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s
samim seboj.
Beseda torej ni le predmet razodevanja misli
in čustev, ampak je življenje samo. Zato je
moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva.
Če se tega zavedamo, bomo z njo ravnali
spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z njo tudi
ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot
sredstvo zla, ampak kot kelih žlahtnega
obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda
namreč vliva življenje in prinaša mir.
Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas
povezuje z Bogom.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri


»Bog ni narédil smrti, ne veselí se propada
živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje.«
(Mdr 1,13)
Toda od kod potem bolečina in smrt, posebej
še trpljenje, ki zadene dobre in pravične? To
je vprašanje, ki muči človeka vseh časov.
Svetopisemski pisatelji (še bolj pa Jezus
sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno, ki je
pogojna s končnostjo ustvarjenega bitja, in
drugo, nenaravno smrt, katere povzročitelj je
človek s svojim uporom Bogu. Jezusove
besede: »Kdor veruje vanj, vekomaj ne bo
umrl« (Jn 11,26), so luč, ki posveti v to
skrivnost in ponudi ključ za razumevanje in
rešitev tega večnega vprašanja.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B
Terezija Velika
je Boga vsak
dan prosila, da
bi znala biti
ves
dan
prijazna
in
vesela ter da bi
v vsaki osebi, s
katero se je
srečala, znala “videti le dobro”.
Lep izziv za počitniške dni, pri katerem nam
je Bog vedno pripravljen pomagati, če si le
vzamemo trenutek in ga za to prosimo, na
primer z lepimi besedami te svetnice:
Gospod, v tihoti prebujajočega se jutra Te
prosim za mir, modrost in moč. Danes želim
svet gledati z očmi, polnimi ljubezni. Rada
bi bila potrpežljiva, razumevajoča in blaga;
tvoje otroke bi rada videla globlje od videza,
kakor jih Ti sam vidiš in torej v slehernem le
dobro. Zatisni moja ušesa pred vsakršnim

obrekovanjem, obvaruj moj jezik vsake žal
besede, v mojem duhu ohrani zgolj besede
blagoslova. Naj bom tako ljubezniva in
vesela, da bo ob srečanju z mano vsak
začutil Tvojo navzočnost. Gospod, odeni
me v svojo lepoto, da se boš skozme lahko
ves dan razodeval. Amen.

Oznanila

Gospod Bog,
ob 30 letnici naše države Slovenije
slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti
za vse tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje
korenine
in razvijamo dediščino prednikov.
Sveti Duh, podeli nam zdravo
pamet in ustvarjalnim pogum.
Emanuel – Bog z nami,
obvaruj nas vsega,
kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef,
izprosita milost našim družinam,
da bodo odprte za življenje
in šole ljubezni za nove rodove.
Amen.

 V torek je praznik apostolov Petra in
Pavla. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl bo v
nedeljo, 27. junija, ob 16.00, v mariborski
stolnici posvetil v novomašnika diakona
Simona Lamprehta iz župnije Svečina.
 V četrtek zvečer, na predvečer
praznika Gorske Matere Božje, nas
vabijo na Ptujsko Goro. Ob 18.00 bo
sveto mašo daroval nadškof v Izmirju
msgr. p. Martin Kmetec. Pri tej sv. maši
bo tudi mašniško posvečenje p. Klemna
Slapšaka. Sledi nočno bdenje in sv. maša
ob 24.00. V petek, 2. julija, bodo svete
maše ob 8.00, 10.00 (somaševanje vodi
mariborski nadškof mrgr. Alojzij Cvikl) in
19.00. Ves čas bo priložnost za sv.
spoved. Vabijo bratje minoriti.
 V tem tednu so prvi četrtek, prvi petek in
prva sobota v mesecu z ustreznimi
pobožnostmi.
 Na prvi petek bo duhovnikov obisk
bolnih in ostarelih po domovih. Sporočite
njihove naslove.

Darovalci
Oznanila
Za župnijske potrebe: Marija Jurgec 50 €;
Blaž Lodrant 50 €.
HVALA ZA DAROVA!

Svete maše
27. 6. 2021 – 13. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Amalijo Mori, Šempetrski pavri

PONEDELJEK, 28. 6., Irenej, škof
19.00 za +Pavlini Koren in Kordež ter
sorodnike
TOREK, 29. 6., Peter in Pavel, apostola
7.30 za +Pavlo Petek
18.00 za +Lovrenca Kert, osm., sin Vlado in
hčerka Marina z družinama
19.00 za +Urško Tasič, obl.
SREDA, 30. 6., Prvi rimski mučenci
7.00 za +Jerneja Roter
PREVI ČETRTEK, 1. 7., Estera, sp. žena
18.00 za +Petra Ranc, osm., žena Marjana z
družino
19.00 molitvena ura za duhovne poklice
/vodijo člani ŽPS/ in sv. maša za +starše
Ravnjak in +Foltija
PRVI PETEK, 2. 7., Ptujskogorska Mati
Božja
19.00 za +Amalijo in Vladimirja Pori
PRVA SOBOTA, 3. 7., Tomaž, apostol
19.00 za +Vasja Bukovec, Renata Ebert

4. 7. 2021 – 14. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Marijo in Martina Pšeničnik
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

