
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Jn 1,29-34 

JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA 
GREH SVETA 

 
V današnji Božji besedi se večkrat 
pojavlja »Jagnje Božje«. Naziv »Jagnje 
Božje« nam pojasni že Stara zaveza. 
Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in 
njegova kri na vratih rešitev iz suženjstva. 
Skozi stoletja so tako Boga prosili za 
odpuščanje grehov prav z darovanjem 
jagnjeta. Prerok Izaija napove trpečega 
služabnika, ki bo žrtvovan kot jagnje, in 
tudi Janez Krstnik nam predstavi Jezusa 
samega kot »Jagnje Božje, ki odvzema 
greh sveta«. 
Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je 
današnjemu človeku beseda greh. Mnogi 
rajši rečejo »napaka, slabost, okoliščine, 
dednost« … Vse to izraža nekaj 
nepravilnega, toda odriva osebno 
odgovornost, medtem ko greh zajame 
prav to.   
Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: 
vojne, vse oblike nasilja, velik del 
svetovne populacije je brez osnovnih 
pravic, plača številnih delavcev je 
prenizka za prehrano družine in 

 
 
 
 pokrivanje življenjskih stroškov,... Temu 
seznamu lahko nenazadnje dodamo še 
razdeljenost krščanstva. Vse to je »greh 
sveta«. 
Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar 
pobije akterje tega zla. To pomeni 
pregnati nasilje s še večjim nasiljem. To 
ni rešitev! To je udeležba pri »grehu 
sveta«, grehu, ki je združenje grehov 
posameznikov. 
Jezus prihaja v ta naš svet in postane 
»daritveno jagnje« za uničenje greha 
sveta. On osvobaja vsako osebo posebej 
tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne 
rešuje le osebe, temveč reši skupnost. 
Da to lahko stori, je potrebno, da 
posameznik začne gledati na greh in 
grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko 
vsakdo izmed nas postane sodelavec pri 
odvzemanju greha sveta. Da bi pa to 
človek lažje dosegel, je prav, da svojo 
moč črpa v Jezusovi daritvi. Kot Jagnje 
Božje se nam namreč Jezus vsak dan 
znova daruje pri sveti maši. Ko vstopa v 
naše srce, nam daje moč, da se lažje 
spopadamo z grehi tega sveta. 
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Bog daruje svojega Sina za rešitev 
človeštva 
 
Apostol Janez, za razliko od ostalih treh 
evangelistov, ne opisuje dogodka 
Jezusovega krsta, temveč podaja 
pričevanje Janeza Krstnika o tem 
dogodku, ko pravi: "Videl sem in 
pričujem" (prim. Jn 1,29–34). Sveti Duh 
je, po besedah papeža Frančiška, 
Janezu Krstniku razodel popolno novost. 
Dejansko, medtem ko je v vseh verstvih 
človek tisti, ki Bogu nekaj ponudi in 
žrtvuje, je v Jezusovem primeru tako, da 
Bog daruje svojega Sina za rešitev 
človeštva. Janez izrazi svoje veliko 
začudenje z besedami, ki jih ponavljamo 
pri vsaki sv. maši: »Glejte, Božje Jagnje, 
ki odvzema greh sveta.« 
 
Otroci smo, Božji otroci! 
 
Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, naj 
vedno znova začenjamo svojo pot vere. 
Naj nas preseneča Božja izbira, da je on 
sam na naši strani, da je solidaren z 
nami grešniki in da svet rešuje zla tako, 
da ga popolnoma prelaga nase. Od 
Janeza Krstnika se učimo in si ne 
domišljamo, da Jezusa že poznamo, da 
o njem že vse vemo (prim. Jn 1,31). Ni 
tako. Ustavimo se pri evangeliju, morda 
se celo zazremo v Kristusovo ikono 
"Svetega obličja". Premišljujmo z očmi in 
še bolj s srcem in pustimo, da nas pouči 
Sveti Duh, ki nam v notranjosti govori: To 
je on! Božji Sin je, ki je iz ljubezni postal 

darovano jagnje. On, on sam, samo on je 
trpel in odkupil greh vsakega od nas, 
greh sveta in tudi moje grehe. Vse. Vse 
je naložil nase in nam jih odvzel, da bi 
končno lahko bili svobodni in ne več 
sužnji zla. Da, še vedno smo ubogi 
grešniki, a vendar ne sužnji, ne, ne 
sužnji: otroci smo, Božji otroci! 
Obrnimo se k Devici Mariji s prošnjo, naj 
nam izprosi moči pričevati o njenem Sinu 
Jezusu; da bi o njem pričevali z 
veseljem, z življenjem, osvobojenim od 
zla, in z besedo, prežeto z vero in 
iskreno hvaležnostjo. 

papež Frančišek 

 

Hvala ti za to jutro 
 

Usmiljeni in dobri Bog, hvala ti za to 

jutro.  

Podaril si mi, da sem lahko zdrav/a 

vstal/a.  

Blagoslovi ta dan.  

Blagoslovi delo mojih rok,  

da bo vse, kar vzamem v roke,  

postalo blagoslov za druge. 

 

Blagoslovi ljudi, ki so mi ljubi  

in se z njimi čutim povezan/a,  

mojo družino, moje prijatelje.  

Blagoslovi ljudi, ki jih bom danes 

srečeval/a,  

da nam bodo ta srečanja v blagoslov,  

da bo to srečanje vsakega od nas 

obogatilo. 

Blagoslovi vse tiste, ki danes težko 

vstajajo,  

ker jih je strah novega dne.  

Blagoslovi tudi tiste,  

ki zaradi bolezni ne morejo vstati.  

 
 Za duhovno rast 
 
 



Potolaži jih s svojo blagoslavljajočo  

in zaščitniško roko. 
 

Blagoslovi ljudi, ki so me ranili,  

ki jih ne srečam rad/a,  

ker se v njihovi bližini ne počutim 

dobro.  

Podari jim svoj mir.  

In če jih kdaj srečam,  

naj vedno pomislim na to,  

da tudi njih spremlja  

tvoja blagoslovljena roka. 
 

Blagoslovi ta dan in vse tisto,  

kar me bo danes doletelo,  

da bom v vsem spoznal/a  

in občutil/a tvoj blagoslov. 

Anselm Grün 

 
 
 

 

 Lepa hvala organizartorkama tudi letošnje 
trikraljevske akcije g. Mileni Verhnjak in g. 
Andreji Prikeržnik, vsem sodelujočim 
otrokom, njihovim spremljevalcem in 
šoferjem, prav tako vsem darovalcem, saj ste 
darovali kar 4000 €. Znesek je že bil nakazan 
na Misijonsko središče Slovenije. Nismo pa 
letos uspeli zanimirati otroke v njihovi 
adventni akciji Otroci za otroke, saj se jih je 
od več kot 200 veroučencev odzvalo 11. Pa 
bo prihodnje leto boljše! 

 Teden molitve za edinost med kristjani: 
naša molitev in razmišljanja v dneh od 18. do 
25. januarja se tokrat dotikajo rasizma v ZDA, 
posebej v zvezni državi Minnesoti. Država se 
uvršča med tiste, v katerih vlada najhujše 
rasno razlikovanje v ZDA. Hude zgodovinske 
rane so bile prizadete skupnostim ameriških 
domorodcev in potomcem Afroameričanov. 

Molitev za edinost ima velik pomen, ko 
poteka skupaj z bojem proti vsemu, kar 
nas krivično deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni 
po Božji podobi in moramo biti zato deležni 
enakega dostojanstva. Osrednje besedilo, 
ob katerem bomo premišljevali in molili, je 
vzeto iz preroka Izaija in se glasi: »Naučite 
se delati dobro, skrbite za pravico. 
Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, 
branite vdovo« (Iz 1,17).  

 ZARADI GRADBENIH DEL OB 
SEDANJI VEROUČNI UČILNICI UČENCI 
OD 1. DO VKLJUČNO 8. RAZREDA  ŠE 
EN TEDEN NE BODO IMELI VEROUKA. 
TO BOMO NADOMESTILI V POSTNEM 
ČASU Z UDELEŽBO PRI KRIŽEVEM 
POTU. REDNI VEROUK V SREDO PA 
IMAJO BIRMANCI!!! 

 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 – 37,4 €, 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 €. 

 
 
 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: N. N. 
50 €; N. N. 50 €; Marija 
Javornik 100 €; N. N. 100 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 36.351,91 €. 
      HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 
 

15. 1. 2023  –  2. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štefana Navodnik ter Janeza 
in Amalijo Voler 
 

PONEDELJEK, 16. 1., Marcel, papež 
17.00 za +Rudolfa Kert, osm., žena 
Marjana 
18.00 za +Metko Sonjak 
 

TOREK, 17. 1.,  Anton, puščavnik 
9.30 v Domu za +Marijana Pikalo, 
Jakob Žaže 
18.00 za +Marijo Brečko in Marijo 
Smolar ter Lucijo Medvos in Vilija Vinkl 
 

SREDA, 18. 1., Začetek tedna molitve 
za edinost med kristjani 
7.30 v dober namen 
 

ČETRTEK, 19. 1., Suzana, mučenka 
17.00 za +Marijo Juteršek, osm., otroci 
18.00 za +Urško Tasič 
 

PETEK, 20. 1., Boštjan, mučenec 
7.30 za +Ivanko Podošovnik, 
Praparjevi 
             
SOBOTA,  21. 1., Neža, mučenka 
18.00 za +Avgusta Šumah in sorodnike 
 
 
 

22. 1. 2023  –  3. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Mihaela in Marijo Brglez 

17. januar 
ANTON 

 
Doma je bil v srednjem Egiptu. Pri 
dvajsetih letih je bil že sirota. Starši so mu 
zapustili lepo premoženje in zgled 
bogoljubnega življenja. Po smrti staršev je 
začutil v sebi Božji klic po evangeljski 
popolnosti. Zemljišča je prepustil 
sosedom, drugo imetje je razprodal, veliko 
vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro je 
zavaroval pred pomanjkanjem. Potem se 
je umaknil v samoto. Najprej blizu domače 
vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev 
in obiskovanje pobožnih puščavnikov. 
Tako se je, ne da bi vedel ali hotel, 
pripravljal, da postane vodnik številnih 
bogoljubnih duš. Preden je to dosegel, je 
moral skozi ogenj hudih skušnjav, s 
katerimi ga je mučil satan. Snubil ga je v 
greh nečistosti, zato se je Anton tudi 
telesno mučil do onemoglosti. Ko je 
zmagal, se je pred ljudmi, ki so hodili 
občudovat njegovo svetost, umaknil daleč 
v puščavske gore na desnem bregu Nila.. 
Proti koncu svojega življenja se je z 
najzvestejšimi učenci naselil na komaj 
dostopni gorski polici, 1200 metrov nad 
morjem, kjer je odkril studenec in uredili 
so si vrt. Tam je z njimi bival vse do svoje 
smrti, ki jo je dočakal v visoki starosti, ko 
je dopolnil 106 let. 
 
 

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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