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KRIŽANI KRISTUS DAJE
SMISEL KRIŽU
V teh dneh, še posebej ob prebiranju
pasijona, v ospredje stopa pomen in
vrednost križa. Ta sicer nikakor ne more biti
znamenje ločitve in razdora, temveč samo
znamenje povezovanja. Križ namreč
povezuje ljudi med seboj (simbolika
prečnega kraka) ter z Bogom (simbolika
navpičnega kraka). Vendar križ ni samo
znak, temveč tudi zgovorna in prepričljiva
prižnica: uči nas darovanja in žrtve, brez
katere ni prave ljubezni. Prav ta smisel in
namen ima križ na stenah naših stanovanj.
Kjer člani družine mimo križa ne hodijo
brezbrižno, ampak se ob njem zbirajo k
molitvi in iščejo moči v urah preizkušenj,
tam postane križ šola velikodušnega
darovanja; tam se ohranja čut za duhovne
vrednote, ki dajejo človekovemu življenju
pravi smisel.
Verujočemu človeku pa križ ponuja tudi
odgovor na eno najtežjih vprašanj, s
katerim se prej ali slej sreča vsakdo: Čemu
trpljenje? Zakaj morajo trpeti tudi nedolžni
ljudje? To so vprašanja, ki od nekdaj

mučijo človekovo pamet in srce in na
katera je mogoče dati le delne in
teoretične odgovore. Za mnoge je
vprašanje zla in trpljenja ugovor zoper
Božjo previdnost, če ne celo povod za
zanikanje obstoja Boga. Resničnost križa
tedaj postane pohujšanje, ker je to križ
brez Kristusa – najtežji in najbolj
neznosen, včasih do tragičnosti
strahoten.
Križ s Kristusom pa je veliko razodetje
smisla bolečine in vrednosti, ki jo ima
bolečina v življenju in v zgodovini. Kdor
razume križ in se ga oklepa, stopi na pot,
ki je povsem različna od tiste, ko človek
postavlja Boga na zatožno klop ali ga
zanika. V križu najdemo spodbudo za
nov vzpon k Bogu po Kristusovi poti, ki je
prav pot križa. Križ je dokaz neskončne
Božje ljubezni. Križ nas vabi da na
ljubezen odgovorimo z ljubeznijo.
V teh dneh smo povabljeni, da se
zazremo v Kristusa, ki nas je tako ljubil,
da je za nas umrl na križu. Križ je torej
znamenje ljubezni do konca. Naj se
njegova ljubezen preko nas in naših
preizkušenj razliva tudi na druge.
Po: S. Čuk, Misli srca

velike darove, ki jih je pri zadnji večerji
izročil svetu: SVETO EVHARISTIJO,
Za duhovno rast
DUHOVNIŠTVO IN NOVO ZAPOVED
LJUBEZNI. Po »Slavi« utihnejo orgle in
DVA OBRAZA CVETNE NEDELJE
zvonovi. Po sveti maši bo molitvena ura
pred
Najsvetejšim
in
prenos
S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden, ki doseže vrh na veliki petek, veliko soboto in velikonočno
Najsvetejšega »na Oljsko goro«.
Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja
ljudi. Že od 4. stoletja na ta dan potekajo
procesije. Ljudje so se zbrali na enem
mestu in se z vejicami v rokah podali v
cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno:
ljudje ne slavijo močnega in mogočnega
vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v prevodu
pomeni »reši nas«) so namenjeni človeku,
ki se posveča ubogim in oznanja Božjo
ljubezen. V njegovem kraljestvu so na
prvem mestu majhni, nepomembni in
izločeni.
Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje
upanje: ljubezen je močnejša od sovraštva
in obzirnost je boljša od samopotrjevanja.
Ta pot vodi tudi do napetosti in sporov. Sile
moči in oblasti se zdijo premočne. Tako
pridemo do drugega vidika cvetne nedelje.
Na cvetno nedeljo se spominjamo tudi, da
bodo ti dnevi zadnji Jezusovi dnevi. Jezus
bo izdan, zatajen, obsojen in na koncu
križan. To Jezusovo trpljenje določa
nadaljnja praznovanja v tem tednu. Toda
na koncu je velika noč.
Po: M. Kapeller

Veliki teden
VELIKI ČETRTEK
SPOMIN ZADNJE VEČERJE
- Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali v
župnijski cerkvi, da se s slovesno
sveto mašo Jezusu zahvalimo za tri

VELIKI PETEK –
SPOMIN JEZUSOVE SMRTI
Strogi post! To je edini dan v letu, ko ni
svete maše.
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali k
obredom velikega petka: k poslušanju
Božje besede, k prošnjam za ves svet,
češčenju križa in obhajilu. Po končanih
obredih bo še molitvena ura – začetek
molitvene devetdnevnice k Usmiljenemu
Jezusu.
VELIKA SOBOTA –
SPOMIN JEZUSOVEGA POČITKA
V GROBU
Ves dan, takoj po jutranjem blagoslovu
ognja ob 7.00,
bo izpostavljeno
Najsvetejše za tiho češčenje in molitev
pri Božjem grobu vse do začetka
vigilije, ki bo ob 19. uri. Pripeljite tudi
otroke in z njimi vsaj nekaj minut
postojte ob Jezusovem grobu.
Blagoslov ognja bo ob 7.00. Pridite z
gobami in ponesite velikonočni ogenj na
svoje domove. Pokadite jih in molite, naj
ogenj Božje resnice in ljubezni prežene
vsako temo in mraz.

SPORED MOLITVE PRI
BOŽJEM GROBU

7.00-8.00 FARA, POD GONJAMI,
STRAŽIŠČE IN ZAKONSKA
SKUPINA
8.00-9.00 POLJANA, HOLMEC,
DOLGA BRDA, ZELENBREG,
TOLSTI VRH IN KARITAS
9.00-10.00
OBISKOVALCI
BLAGOSLOVA JEDIL
10.00-11.00 TRG, PRISOJE, UGASLE
PEČI IN KRASILKE
11.00-12.00 SPODNJI KRAJ, NA
PRODU, OB MEŽI, DOBJA VAS IN
BRALCI
12.00-13.00
STARE
SLEDI,
PERZONALI, ZGORNJI KRAJ IN
ŽPS
13.00-14.00 BREZNICA IN PEVCI
14.00-15.00 LEŠE, ZAGRAD, KOT
15.00–16.00
OBISKOVALCI
BLAGOSLOVA JEDIL
16.00–17.00
OBISKOVALCI
BLAGOSLOVA JEDIL
17.00-18.00
OBISKOVALCI
BLAGOSLOVA JEDIL
18.00-19.00
VSI
ČEZ
DAN
ZADRŽANI

OB 11.00 KMETIJA LIZEJ
/ZELENBREG/
OB 12.30 LEŠE
OB 13.30 PRI SV. BARBARI
OB 14.30 POLJANA
OB 15.00 ŽUPNIJSKA CERKEV
OB 16.00 ŽUPNIJSKA CERKEV
OB 17.00 ŽUPNIJSKA CERKEV

VELIKONOČNA VIGILIJA ob 19.00 –
zberemo se zunaj cerkve k blagoslovu
ognja. Po slavju, poslušanju Božje
besede in slavi, se ponovno oglasijo
zvonovi in orgle. Pred evangelijem
zadoni velikonočna aleluja – vzklik
kristjanovega veselja in slavljenja Boga.
S prižganimi svečami – dobite jih lahko
pri vhodu v cerkev (á 1,50 €) - bomo vsi
obnovili krstne obljube in zavezo z
Bogom.
VELIKA NOČ – SPOMIN JEZUSOVE
ZMAGE NAD SMRTJO – DAN
JEZUSOVEGA VSTAJENJA.
7.00 VSTAJENJSKA PROCESIJA,
nato slovesna sveta maša. Druga
velikonočna sv. maša bo OB 10.00!

BLAGOSLOV VEL. JEDIL
OB 9.00 ŽUPNIJSKA CERKEV
OB 10.00 BRINJEVA GORA

Oznanila
 Danes, 10.4.2022, na cvetno nedeljo
popoldan, lepo vabljeni na križev pot na
Brinjevo goro. Ob 16.00 se bomo zbrali na

začetku križevega pota pod goro in Jezusu
sledili do zadnje postaje križevega pota.
 Slovenski škofje so določili, naj bo na
veliki četrtek nabirka v cerkvah za Ukrajino.
Vaši darovi v nabiralniku pri božjem grobu
so pa, kot vsa leta po svetu, namenjeni za
potrebe Svete dežele, ki jo prav tako pestijo
vojni spopadi.
 Lepa hvala g. Francu Potočniku, ki je v
četrtek popoldan organiziral moške /vedno
mu uspe/, da so posadili okrasno grmičevje
ob cerkvi sv. Barbare, dosadili sadike
bukve, hrasta in oreha, kar je zmanjkalo
lansko leto, ali se posušilo. Hvala za vso
skrb tudi logarju g. Milanu Poročniku.
 Pred nami je veliki teden, ki nas
spominja na največje dogodke našega
odrešenja. Dejavnosti si skušajmo tako
urediti, da se bomo lahko udeležili obredov
velikega tedna. Tudi vsak veroučenec naj
se udeleži sv. bogoslužja vsaj na en veliki
dan tega tedna.
 Pri vhodu v cerkev, na vsaki strani pulta
za verski tisk, sta nabiralnika, kjer lahko
oddaste svoj dar za nesrečne Ukrajince.

Svete maše
10. 4. 2022 – CVETNA NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
930 blagoslov zelenja in sv. maša za
+Marijo in Milana Brložnik
11.00 na Poljani blagoslov zelenja in sv.
maša za +Maksa, Marijo in Francija
Drofelnik
11.00 na Lešah, blagoslov zelenja in sv.
maša za +Jožico Kralj, Mojca Pečnik
PONEDELJEK VELIKEGA TEDNA, 11. 4.
19.00 somaševanje:
za +Elizabeto in Blaža Pernjak
za +Ano Krof, osm., sestra Alojzija
TOREK VELIKEGA TEDNA, 12. 4.
19.00 somaševanje:
za +Valentina, Zofijo in Silvota Gerdej
za sinovo zdravje
SREDA VELIKEGA TEDNA, 13. 4.
7.30 za +Heleno Robnik, družina Zadro
VELIKI ČETRTEK, 14. 4.
19.00 za +Marijo Lampret in sorodnike
VELIKI PETEK, 15. 4.
19.00 obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA, 16. 4.
19.00 slovesna velikonočna vigilija, sv. maša za
+Vivodove
17. 4. 2022 – VELIKA NOČ
7. 00 VSTAJENJSKA PROCESIJA, sv. maša
za vse žive in pokojne župljane
10.00 za +Pavla Marin

OD petka, 10.3.2022, pa do petka,
8.4.2022, se je v nabiralnikih zbralo 111 €.
Hvala za vašo velikodušnost!

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

