
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Lk 2,16-21 

MARIJINO MATERINSTVO 
 

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z 
Jezusom, premišljevala v svojem 
srcu. Kdo ve, če ne tudi o njegovem 
trojnem rojstvu?  
Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v 
začetku vseh začetkov. Je rojen, ne 
ustvarjen, Bog od Boga, luč iz luči, 
enega bistva z Očetom, pravi Bog od 
pravega Boga. Po tem rojstvu je 
Jezus deležen popolne Božje narave. 
Drugo rojstvo je iz Device Marije ter 
se je zgodilo v določenem času in 
kraju. Marija je pri tem rojstvu 
odigrala podobno vlogo kot Oče pri 
večnem rojstvu: po njej si je Jezus 
privzel polnost človeške narave. 
Jezus ni Bog in človek le na videz, 
temveč je pravi Bog in pravi človek. 
Zato smemo po vsej pravici imenovati 
in častiti Marijo kot Božjo mater.  
To drugo Jezusovo rojstvo dobiva 
svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se 
rojeva v človeških srcih. Po stvarstvu 
v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po 
njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki 

 
 
so določeni za posinovljenje. Če bi bil 
človek le Božja stvar, bi Boga klicali le 
za Stvarnika. Če bi mu bil le 
služabnik, bi ga klical za Gospodarja. 
Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil 
Jezus, postali Božji otroci, smemo 
Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil 
po Marijinem posredovanju, smemo 
tudi njo imeti za Mater.  
Iz Božjega sinovstva izhaja naša 
svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, 
kot je bil Jezus. To svobodo deli z 
nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj 
je po Jezusu naše življenje vključeno 
v življenje Troedinega. Tako smo 
postali dediči Božje večnosti. 
Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali 
ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. 
Marija je tudi o tem premišljevala. 
Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi 
– naj se naši src dotakne sporočilo, 
da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z 
novim letom v naš vsakdanji svet 
kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili 
in hvalili Boga«. 
 

Po: Beseda da besedo 
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NOVO LETO 

Vsakič, ko vstopamo v novo leto, 

proslavljamo. 

Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in 

z ognjemetom. 

Mnogi prešernega srca ali celo 

razvratno. 

Kakor da je koledarski začetek 

novega obdobja vreden, da se 

spozabimo. 

Kakor da smemo ponoreti, ker smo 

življenju odtrgali dodatno leto. 

Drugi spet so otožnega srca. 

Bolečina minulega leta, tako čutijo, se 

seli v novo. 

Še eno leto muk in trpljenja. 

Osamelosti in potrtosti. 

Samo redki najdejo ob tej priložnosti 

pot do molitve. 

Do zahvale za prejete darove nebes. 

Do priznanja, da življenje na našem 

planetu skozi zgodovino in čas 

usmerja Bog. 

Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse 

naredil na novo. Nizanje let je tako 

najprej spomin, da nas objema 

življenje, ki se stara. 

Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti 

svojemu zatonu, ki odpira vrata v 

večnost. 

In da se naša zemlja vrti proti točki, 

ko je ne bo več. 

Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto 

za prebivanje v njem. 

Tam ni novih let, ker ni ure ne časa,  

ampak je stanje in prostor novega 

življenja v brezčasni radosti. 

Samo tu na zemlji praznujemo 

dodajanje let. 

V nebesih pa bomo praznovali večno 

mladost zunaj slehernega štetja. 

In brez sosledja. 

Vse bo vedno pričujoče in zavedanje 

bo neminljivo.  

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

RESNIČNI NAPREDEK 
 

Blagostanje in sreča ne padeta kar z 
neba. Blagostanje lahko raste iz trdega 
dela, toda sreča raste samo in izključno 
iz srca, iz dobrote in prijaznosti. 
Resnični napredek se ne rojeva z vedno 
boljšo komunikacijsko tehniko, vedno 
boljšo biotehnologijo, gensko in 
medicinsko tehnologijo, ampak tako, da 
ljudje našega sveta postajajo boljši, 
prijaznejši in srečnejši.  
Brez ljubezni do bližnjega kultura nima 
nobenega smisla. Brez ljubezni do 
bližnjega tudi v tem letu ne bomo 
drugačni kot dobro oblečeni barbari. 
Iztrgajmo to novo leto krempljem 
egoizma. 
Naj postane ljubezen do bližnjega moda 
novega leta. 

Po.: P. Bosmans, Živi vsak dan 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 



SVETI TRIJE KRALJI 
 

 
 

Bodi nam pozdravljena, ti čudovito svetla 
zvezda, ki si vodila modre z Jutrovega v 
Betlehem k nizki koči in jim pokazala 
tistega, ki so ga narodi pričakovali. O tebi 
je veliki prerok Izaija rekel: »Narodi 
pojdejo k tvoji luči in kralji k sijaju« (Iz 
60,3). Bodi nam pozdravljena, ti tolažilna 
zvezda, znamenje prave vere, v luči 
katere hodimo tudi mi. 
Na današnji dan naj naša srca hvaležno 
vzplamtijo v zahvalni daritvi za dragoceni 
Božji dar, ki nam ga je Božji Sin prinesel 
na ta svet, za nebeško zvezdo prave 
krščanske vere, ki nas varno vodi k 
našemu cilju, k Bogu, k našemu 
večnemu namenu. 
 

Anton Martin Slomšek 
 

 

 
 

 

 V petek, 6. 1., je praznik 
Gospodovega razglašenja - svetih treh 
kraljev – blagoslov vode, krede in kadila. 
Praznik najbolj poznamo po tem, da so 
takrat prišli trije kralji k novorojenemu 
Jezusu in prinesli vsak po eno darilo. V 
spomin na to na ta dan v jaslice 

postavimo te tri kralje: Gašperja, Miho in 
Boltežarja. Ponekod (tudi pri nas) praznik 
imenujejo tudi tretji božič, večer pred 
njim pa tretji sveti večer. S tem 
praznikom se uradno konča “božična 
doba”. 

 V soboto dopoldan, 7.1., bo po 9.00 
potekala trikraljevska akcija v naši župniji 
po ustaljenem redu – tudi pri 
novoprijavljenih.  

 V tem tednu bomo zaključili z 
misijonsko adventno akcijo Otroci za 
otroke. Svoj denarni dar, ki ste ga zbrali v 
tem času v škatlici prinesete v cerkev in ga 
položite pred jaslice ali pa starši nakažejo 
na TRR račun: Misijonsko središče 
Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, 
SI56 0201 4005 1368 933. Hvala vsem za 
sodelovanje in velikodušnost. 

 Slovesnost sv. birme v naši župniji bo 
v soboto, 13. maja 20023, ob 10.00; prvo 
sv. obhajilo pa kot vsako leto zadnjo 
nedeljo v mesecu maju, to je 28.5.2023. 

 Januar je mesec verskega tiska. Lepa 
priložnost obenem pa spodbuda in povod, 
da vsakdo izmed nas premisli, kako je 
glede tega pri njem: kaj ima od verskega 
tiska naročeno, koliko knjig z versko 
vsebino kupuje, najprej pa, koliko od tega 
sploh bere in iz prebranega živi. Vabljeni, 
da obnovite naročnino ali se na novo 
naročite NAJKASNEJE do 25. januarja. 

Ognjišče – 38,90, Družina – 149 € do 31. 
januarja, kasneje 166,40 €, Misijonska 
obzorja - 9 €, Prijatelj – 15 €, Mohorjeve 
Knjige za leto 2024 – 55 €, Mavrica – 
49,90 €, Beseda med nami – 29,40 €, 
Najst – 33 €, Božje okolje – 33 €, 
Magnificat – 63,70 €, Svet in ljudje – 44,90 
€ 
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1. 1. 2023  –  MARIJA, BOŽJA 
MATI; NOVO LETO 

 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za zdravje 
 

PONEDELJEK, 2. 1., Bazilij in Gregor 
18.00 za +Jožico Gorjup 
 

TOREK, 3. 1.,  Ime Jezusovo 
17.00 za +Franca Poberžnik, osm., 
otroci z družinami 
18.00 za +Ano Kopušar, Igor in Urška 
 

SREDA, 4. 1., Angela, redovnica 
7.30 za +Ladislava Küzma 
 

PRVI ČETRTEK, 5. 1., Emilijana, dev. 
18.00 molitvena ura za duhovne poklice 
/vodijo pevci/, sv. maša za +Ivana 
Javornika, sestra Helena  
 

PETEK, 6. 1., GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE, TRIJE KRALJI 
7.30 za +Franca Koren, Marijana in 
Toni z družino 
9.30 v Domu za +Štrekeljeve 
18.00 za +Amalijo Pečnik 

      

PRVA SOBOTA,  7. 1., Rajmund, duh. 

18.00 za pokojne Zihove in Cajnkarjeve 
 
 

8. 1. 2023  –  JEZUSOV KRST 
 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štefana Hanc 
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs 

3. januar - GENOVEFA 
 

Genovefa je živela v petem stoletju. Bila je 
hči kmečkih staršev iz bližnje okolice 
Pariza. Ko ji je bilo približno sedem let, sta 
skozi njen rojstni kraj potovala dva 
svetniška škofa: German iz Auxerra in 
Lupus iz Troyesa. Med množico, ki ju je 
prišla pozdravit, je bila tudi Genovefa. Ko 
je škof German položil roke na njeno 
glavo, se je zagledal v njene oči, žareče v 
verskem navdušenju, in odkril v otroku 
prihodnjo svetnico. Ko ji je bilo petnajst let, 
je pred pariškim škofom napravila obljubo 
devištva. Dnevi so ji minevali v molitvi, 
skrbi in delu za reveže in bolnike. S 
preostrim postom si je nakopala bolezen. 
Razen telesnih bolečin je morala prenašati 
tudi duševne muke zaradi grdih laži, ki so 
jih o njej širili zlobneži. V najhujši stiski ji je 
pomagal sveti škof German: prepričan o 
njeni nedolžnosti je kar s prižnice zavrnil 
hudobne lažnivce in tako rešil čast 
Genovefe. S svojo gorečnostjo je ob 
napadu Pariza vzpodbujala branitelje, da 
niso bežali, žene pa k molitvi za obrambo 
mesta. Huni s kraljem Atilo na čelu, 
kasneje pa tudi Franki, tako niso zavzeli 
mesta. Slovela je tudi po velikih čudežih. 
Povsod so ji prinašali bolne in slabotne, ki 
jih je ozdravljala. Umrla je 3. januarja leta 
500. 
 
 

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 
 
 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

