
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Mt 3,1–12 
DNEVI UPANJA 

 
Eden od poudarkov, s katerimi je 
zaznamovana današnja Božja beseda, je 
vsekakor upanje. Upanje nam je v 
današnjem času, polnem bojazni in 
zagledanosti v nič, nadvse potrebno. 
Z upanjem nas v prvem berilu napolnjuje 
prerok Izaija, ko nam slika nenavadne 
prizore: volka, ki mirno prebiva z 
jagnjetom; tele, leva in ovco, ki složno 
živijo skupaj; kravo in medvedko na 
istem pašniku; otroka, ki se brezskrbno 
igra nad gadjo luknjo … 
Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, 
da se njegova prerokba ne bo nikoli 
uresničila. Kljub temu jo je zapisal. Verjel 
je v dobro voljo številnih ljudi, ki si 
prizadevajo za lepa medsebojna 
razmerja. Verjel je v razvoj človeka v 
človeku, ki v neprestanem naporu 
premaguje in prerašča, kar je v njem 
živalsko. Kot navdihnjen prerok pa je 
Izaij predvsem videl čase, ko se bodo 
ljudje trudili uresničevati Kristusovo 
veselo oznanilo. 
Apostol Pavel nas v drugem berilu 
spodbuja k podobnemu upanju. 
 

 
Najbolj pa je poln upanja evangelij z 
mogočno osebnostjo Janeza Krstnika. 
Najprej s tem, da Janez sploh nastopa. 
Če ne bi prinašal upanja, ga Bog ne bi bil 
poslal. 
Janez vzbuja upanje kot močna in trdna 
osebnost. Njegov nastop, njegov obleka, 
hrana, njegov stas in glas – vse se dviga 
nad vsakdanjost, vse je usmerjeno k 
upanju v nekaj višjega, onstranskega, 
večnega. 
Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, 
ki bo varno spravljena v Božje žitnice. 
Njegovo glavno upanje pa je tisti, ki ga 
naznanja. Prišel bo Nekdo, prišel bo 
zagotovo, ta bo večji od njega in od nas 
vseh. Prišel bo, da nas krsti s Svetim 
Duhom in ognjem. 
Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z 
besedami. Njegova palica, njegov korak in 
njegov glas udarjajo trdo. Včasih celo 
grozeče. Pa ne zato, da strejo in uničijo, 
temveč zato, da prebudijo, streznijo in 
izzovejo spokornost. Vse to zaradi upanja! 
 

Po: p. F. Cerar 
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Medtem ko se nadaljuje začeta pot 
adventa in se pripravljamo na obhajanje 
Kristusovega rojstva, odmeva v naših 
skupnostih klic Janeza Krstnika k 
spreobrnjenju. Je nujen klic, da odpremo 
srce in sprejmemo Božjega Sina, ki 
prihaja med nas, da razodene Božjo 
voljo. 
Danes, sedaj se odloča o naši bodoči 
usodi; s konkretnim obnašanjem v tem 
življenju odločamo o naši večni usodi. 
Ob zatonu naših dni na zemlji, v trenutku 
smrti, bomo ovrednoteni na podlagi naše 
podobnosti z Otrokom, ki se bo rodil v 
ubogi votlini v Betlehemu, saj je On 
merilo, ki ga je dal Bog človeštvu. 
Nebeški Oče, ki je z rojstvom svojega 
Edinorojenega Sina razodel svojo 
usmiljeno ljubezen, nas vabi, naj hodimo 
za Njim tako, da naredimo iz našega 
bivanja dar ljubezni, kakor je to storil On. 
In sadovi ljubezni so tisti “vredni sadovi 
spreobrnjenja”, o katerih govori sveti 
Janez Krstnik, ko se z ostrimi besedami 
obrača na farizeje in saduceje, ki so se 
pomešani med ljudstvom prišli krstit. 

V adventnem času smo poklicani, da 
poslušamo Božji glas, ki odmeva v 
puščavi sveta. Vera postane močnejša, 
če se pusti razsvetliti z Božjo Besedo, 
saj, »kar koli je bilo namreč napisano 
pred nami, je bilo napisano v naše 
poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in 
na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli 
upanje« (Rim 15,4).  

                  Po: Benedikt XVI 
. 

   
 

Advent je prebujenje v življenje.  

Advent poziva –  

ker v sebi nosimo hrepenenje: 

mora obstajati nekaj več.  

Da, obstaja več.  

Obstaja več od tega,  

s čimer sem se sprijaznil.  

To, kar je, ni dovolj.  

Barva hrepenenja je lila, mi je rekel 

prijatelj.  

Ker me moje hrepenenje uči, katere 

poti ne vodijo v življenje.  

Ker moram morda spremeniti smer, 

obrniti iz slepih ulic in s krivih poti.  

Ker moram morda spoznati, da v šoli 

življenja uspešno ponavljam razred. 

Ker iz svojega življenja morda nisem 

napravil tega, kar bi lahko.  

Advent nas vabi, da se poslovimo od 

vsega tega:  

od slepih ulic in krivih poti ter cone 

udobja v svojem življenju.  

Dovoliti si nov začetek ... in še 

enkrat začeti.  

Kdor se tako poda na pot, se odpove 

varnim potem,  

 
 Za duhovno rast 
 
 



se izpostavi vetru in vremenskim 

razmeram, nekaj tvega. 

V tem pogledu je advent nevaren.  

Kdor živi adventno, se ne skriva, se 

izpostavi, ne živi pod oklepom.  

Pot, po kateri hodi, ni uhojena in 

udobna.  

A le taka ohranja bistvo in pripelje 

do pravega cilja. 
 

Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič 

 

 
 

 
 

37. Jošt Prikeržnik 
38. Pika Filipa Javornik 
39. Tian Hovnik Plešej 
40. Nik Mlinšek 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 

44. Emil Fajmut, Trg 
      12.8.1966 – 4.11.2022 
45. Milunka Čmarec, Perzonali 28 
      22.7.1953 – 15.11.2022 
46. Stanislav Cigler, Trg 16 
      22.4.1949 – 21.11.2022 
 

MOLIMO ZA NAŠE RAJNE! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Adventni čas je čas priprave na praznik 
Jezusovega rojstva. Prav je, da se na praznik 
pripravimo tudi tako, da gremo k sv. maši tudi 
med tednom, še zlasti svojci tistih, za katere se 
daruje sv. maša. Pred leti so bile »zornice«, 

danes pa…? Po vaših domovih naj vas 
adventni venec in adventni koledar zbirata k 
molitvi in duhovni pripravi na božič. 
Tudi za sv. spoved je priložnost pred večerno 
sveto mašo. 
  V četrtek je 
praznik 
Brezmadežnega 
spočetja Device 
Marije, zato lepo 
vabljeni k sveti maši. 
V adventnem času je 
ta praznik znamenje, 
kako se pripravljati 
na Gospodov prihod. 
Najvažnejše je, da mu pripravimo 
brezmadežno srce, osvobojeno greha in zlega. 
Brezmadežna Marija je preroško znamenje in 
podoba, ki tudi nas spodbuja k prizadevanju za 
svobodo srca in čisto prosojnost pred Bogom. 
 V naši cerkvi je prodajna razstava slik 
slikarja Matevža Šumaha. Upodobil je koroške 
cerkve. Slike so po akcijski ceni 25 € po 
komadu. Izbrano sliko lahko vzamete, denar 
zanjo pa odložite v na steni viseči nabiralnik.  

 V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski 
koledar – 3,00 €, Družinska pratika 6,90 € in 
enolistni stenski koledar – 0,70 €. 
 NAROČNINA za verski tisk za leto 

2023:  

- DRUŽINA: 149,00 €;  

- OGNJIŠČE 37,40 €;  

- MOHORJEVE 2024: 55 € 

/naročniki za leto 2023 jih lahko že 

dobite v župnijski pisarni/. 
  

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Ana Fužir 30 €; N. N. 27 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 37.080,91 €. 
 

 

HVALA ZA DAROVA! 

 
 Kristjani so postali 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 

 

4. 12. 2022  –  2. ADVENTNA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Predanove 
 

PONEDELJEK, 5. 12., Krispina 
18.00 v zahvalo /Veberič/ 
 

TOREK, 6. 12.,  Nikolaj, škof 
9.30 v Domu za +Amalijo Mori, Štornik 
18.00 somaševanje: 
- za +Elizabeto in Blaža Pernjak 
- za +Emila Fajmuta, brat Slavko 
 

SREDA, 7. 12.; Ambrož, škof  
18.00 (!) za vse žive in pokojne čebelarje 
 

ČETRTEK, 8. 12.; BREZMADEŽNA  
7.30 za +Boštjana in Avgusta Havle 
18.00 somaševanje: 
- za zdravje in blagoslov v družini 
- za +Jožefo Kavtičnik, Alekov 
 

PETEK, 9. 12., Valerija, mučenka 
7.30 za +Valentina Skuk, Peter 
Dobrovnik 
             

SOBOTA,  10. 12., Judita, sp. žena 
18.00 za +Valentina in Marijo Ovnič, 
Tomaža Kovačič in sorodnike 
 
 

11. 12. 2022  –  3. ADV. NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Pavlo Mirkac, obl. Likebovi 
11.00. na Poljani za +Pavla Marin 

   

6. december - NIKOLAJ 
Trdno je dejstvo, da je bil Nikolaj škof v Miri, 
kjer je v visoki starosti umrl okoli leta 350. 
Pobožnim staršem se je rodil potem, ko sta 
bila že dolgo poročena in sta izgubila 
upanje na potomce. Bila sta dobra in 
usmiljena človeka, odprta za reveže. Sin 
Nikolaj ju je v tem posnemal. Ko sta mu 
starša zapustila lepo premoženje, ga je 
razdelil med reveže, sam pa je postal 
redovnik. Ko je v Miri umrl škof, so se 
verniki po goreči molitvi odločili: tisti 
duhovnik, ki bo naslednje jutro prvi stopil v 
cerkev, naj bo novi škof. To je bil Nikolaj. 
Svojim vernikom je hotel biti zgled v vsem, 
zlasti v dobrodelnosti. Ko je nastopil 
škofovsko službo, so  kristjane v rimski 
državi še preganjali in tudi sam je bil zaradi 
vere v ječi. Kmalu po smrti so ga ljudje 
začeli častiti kot svetnika. Zaradi svoje 
dobrote je postal priprošnjik v vseh mogočih 
življenjskih stiskah. Po legendi je priskrbel 
primerno doto trem dekletom, ki so bile 
obubožane in bi zabredle v sramoto, tako 
pa so se lahko pošteno poročile. V carski 
Rusiji so svetnikov spomin slavili z dvema 
praznikoma: 6. decembra, ko je spomin 
njegove smrti, in 9. maja, ko je spomin 
prenosa njegovih posmrtnih ostankov. Leta 
1086 so namreč pomorščaki iz italijanskega 
mesta Bari v Miri ukradli njegove relikvije in 
jih prenesli v svoje mesto, kjer so še danes. 

 
 

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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