
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jn 13,31–35 

LJUBITE SE MED SEBOJ 
 
V tem velikonočnem času Božja beseda 
nadaljuje z nakazovanjem stilov 
življenja, skladnih s tem, da smo 
skupnost Vstalega. Med njimi današnji 
evangelij predstavlja to, kar je Jezus 
izročil: zapoved ljubezni.  

 
Preseneča najprej okvir, v katerega 
Jezus postavi svojo novo zapoved: pri 
zadnji večerji, potem, ko Juda odide. On 
se je namreč že odločil, da ne bo ljubil, 
ampak bo raje izsiljeval, izdajal in 
prodajal za denar. Verjetno sta za 
vsakogar od nas samo ti dve izbiri – ali 
želim zares ljubiti, čeprav z mnogimi 
padci, tudi zatajitvami (kot Peter), ali pa 
grem na Judovo pot … 
Kaj pomeni živeti zapoved ljubezni? 
To najprej pomeni ostati v Jezusovi 
ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 in se tam ustaliti je pogoj, da ne bo 
naša ljubezen med potjo izgubila svoje 
gorečnosti in drznosti. Tudi mi, kakor 
Jezus, in v njem moramo s hvaležnostjo 
sprejeti ljubezen, ki prihaja od Očeta in 
ostati v tej ljubezni ter gledati na to, da 
se ne ločimo od nje s svojo sebičnostjo 
in z grehom. To je zelo naporen 
program, a ni nemogoč. 
Predvsem pa je potrebno imeti v 
zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko 
površno čustvo, ne, ampak temeljna 
drža srca, ki se kaže v takšnem 
življenju, kot ga on hoče. Jezus namreč 
zatrjuje: »Če se boste držali mojih 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem se tudi jaz držal zapovedi 
svojega Očeta in ostajam v njegovi 
ljubezni.« Ljubezen se udejanja v 
vsakodnevnem življenju po držah in 
dejanjih, če ne, je le nekaj varljivega. So 
le besede, besede, besede… To ni 
ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus 
od nas zahteva, da spolnjujemo njegove 
zapovedi, ki so povzete v misli: »Da se 
ljubite med seboj, kakor sem vas jaz 
ljubil.« 

Po: E. Mozetič 
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Kaj je resnična ljubezen, ki jo od 
nas želi Jezus? 

 
»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji 

učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen.« (Jn 13,35) 

 
Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo 
marsikaj, da bi iznašli kašno drugo 
osebno izkaznico. 
So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo 
okoli z rožnim vencem v rokah, pa taki, 
ki se za nekaj časa umaknejo v kakšen 
samostan ali živijo kot puščavniki, in 
taki, ki organizirajo slovesne procesije, 
slavljenja … 
Vendar osebna izkaznica kristjanov 
ostaja vedno le: medsebojna ljubezen. V 
njej je bistvo. 
Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih 
oblačilih, pa križi okoli vratu, križ na 
suknjiču, zlati križi na prsih, črna 
oblačila z rdečo ali vijolično obrobo, 
prstani … 
Vendar pa mora resnični razpoznavni 
znak kristjanov ostati vedno le 
medsebojna ljubezen. 
»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, 
rožni venci …?«  
Ti so vir, iz katerega je treba črpati to 
ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka, 
temveč Kristusova ljubezen do nas: 
popolna ljubezen vse do žrtvovanja 
samega sebe. 
»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, 
prstani, križi na verižicah …?« 

Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. 
Slednje, nikoli ne pozabi, se skriva v 
dejavni medsebojni ljubezni!  

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

Kaj je ljubezen? 
 
Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki 
ima odprto srce. Je lepa odgovornost, ki 
traja celo življenje. Je vsakdanji trud 
tistega, ki zna uresničiti velike sanje … 
Ljubezen se hrani z zaupanjem, 
spoštovanjem in odpuščanjem. 
Ljubezen se ne uresniči, ker o njej 
govorimo, ampak ko jo živimo … Je 
življenjska odločitev, ki jo je treba 
udejanjiti. Tudi odgovor na vprašanje, 
kako rasti v ljubezni, nam da Gospod. 
Jezus nam daje samega sebe… In 
kadar se ljubiti zdi težko, kadar je težko 
reči 'ne' tistemu, kar je napačno, 
poglejmo Jezusov križ, objemimo  ga in 
ne izpustimo  njegove roke, ki nas vodi 
visoko in nas dviguje, kadar pademo. 

E. Mozetič 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 



 
 
Nekateri ljubezen zamujajo zaradi 
golega duhovnega iskanja. Na svoj 
duhovni napredek so tako osredotočeni, 
da pozabijo na ljubezen. Vse duhovne 
metode so – kot se je izrazil sv. Pavel – 
brneč bron in zveneče cimbale, če jih ne 
napolnjuje ljubezen ali če ni ljubezen 
tista, ki jih vodi. Bistveno je, da se s 
pomočjo duhovnosti odprem za ljubezen 
do Boga, to pa me usposobi za ljubezen 
do bližnjega. Moje življenje je dragoceno 
le takrat, kadar iz moje bližine teče 
ljubezen do ljudi. Le ljubezen me 
ohranja pri življenju in mi omogoča, da 
se razcvetim.  

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega 
življenja 

 
 

 
 
 

 Tednik Družina praznuje 70 let /7. 
maja/. Ob tem jubileju se zahvaljujejo 
za zvestobo vsem bralcem in 
naročnikom ter k naročnini vabijo nove. 
Pri izhodu iz cerkve si vzemite 
zloženko, ki so jo izdali ob tej 
priložnosti. Če jo boste izpolnili, boste 
lahko brezplačno en mesec prejemali 
verski tednik DRUŽINA.  

»Spoznajte 
vsebine, ki 
prinašajo 
ljubezen, 
veselje in 
optimizem v vaš 
dom, nas 
bogatijo v veri in 
so v pomoč pri 
oznanjevanju«, 
    
ŽUPNIJSKA KARITAS 

PREVALJE VABI NA ROMANJE K 

MISTIKINJI MAGDALENI 

GORNIK IN NA KUREŠČEK 

V SREDO, 18. MAJA. 

ODHOD 

AVTOBUSA 

IZPRED  

ŽUPNIJSKE 

CERKVE BO 

OB 7. URI 

ZJUTRAJ. 

SODELAVCI 

KARITAS 

BOMO 

POSKRBELI, 

DA BO NA AVTOBUSU ZAJTRK 

OZ. LAHKA MALICA, OBROK 

HRANE IN VODA. 

Cena romanja 25 EUR. 

Prijave zbiramo na 041 489 165 - 

Rezka Vivod. 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 50 €; N. N.N. 50 €. 
 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 39.332,91 €. 

 
 

HVALA ZA DAR! 
 

 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 
 

15. 5. 2022  –  5. VELIKONOČNA. 
NEDELJA 

 
7.30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Karla Pšeničnik 
 

PONEDELJEK, 16. 5., Janez Nepomuk 
18.00 za +Ferdinanda Arl, osm., Jelka in 
Darja 
19.00 za +Frido Dobrodel 
 

TOREK, 17. 5.,  Jošt, puščavnik 
18.00 (!) za +Blaža Špiler in sorodnike 
 

SREDA, 18. 5., Janez I., papež 
Na Prevaljah ni sv. maše 
 

ČETRTEK, 19. 5. , Urban I., papež 
18.00 za +Rudolfa Mesner, osm., sestra 
Marija z družino 
19.00 za +Berto in Ivana Sekavčnik 
 

PETEK, 20. 5., Bernardin, duhovnik 

19.00 za +Marijo Petek, Alojz Gradišnik 
z družino 
      
SOBOTA,  21. 5., Hospicij 

19.00 za +Marijo Ovnič in sorodnike 
 

 
 

22. 5. 2022  –  6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

 
7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marjana Borovnika 

 
 

MOLITEV ZA USPEH SINODE 
 

PRED TEBOJ SMO, SVETI DUH, 
KO SMO ZBRANI V TVOJEM IMENU. 

SAMO TI NAS VODI, 
BODI DOMA V NAŠIH SRCIH; 

POKAŽI NAM POT, PO KATERI NAJ GREMO, 
IN KAKO NAJ HODIMO PO NJEJ. 

ŠIBKI SMO IN GREŠNI: 
NE DOPUSTI, DA BI ŠIRILI NERED. 

NE DOPUSTI, DA BI NAS NEVEDNOST 
VODILA PO NAPAČNI POTI, 
ALI DA BI PRISTRANSKOST 

VPLIVALA NA NAŠA DEJANJA. 
DAJ, DA V TEBI NAJDEMO SVOJO EDINOST, 

DA BOMO LAHKO SKUPAJ HODILI 
VEČNEMU ŽIVLJENJU NAPROTI, 

IN SE NE BOMO ODDALJILI 
 OD POTI RESNICE IN OD PRAVIČNOSTI. 

VSE TO PROSIMO TEBE, 
 KI DELUJEŠ V VSAKEM KRAJU 

IN V VSAKEM ČASU, 
V OBČESTVU Z OČETOM IN SINOM 

NA VEKOV VEKE. 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 

 
 Svete maše 
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