
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Jn 9,1–41 
»SPREGLEDATI V DANAŠNJEM 

ČASU POMENI TVEGATI!« 
 
Ob današnjem evangeliju človek ne ve ali 
bi se smejal ali bi jokal. Sleporojenega, ki 
je po čudežu spregledal, si podajajo kot 
gnilo jajce. Z njim ne vedo, kaj bi počeli, 
tako starši kot farizeji. Prej ko je bil slep, to 
ni nikogar motilo! Sedaj, ko je spregledal, 
pa so oboji v zadregi. Starši ne želijo 
tvegati glave zaradi sina. Pomembneje jim 
je, da jih ne vržejo iz shodnice. Ne zanima 
jih čudovita sprememba, da sin vidi, niti, 
kdo je, ki ga je ozdravil. Tudi farizejev ne 
zanima slepi, hočejo le svoj mir. 
Grozno! A to se dogaja tudi danes. 
Verjetno je že vsak od nas doživljal 
nemoč, da bi sporočil nekaj lepega, nekaj 
pomembnega in hkrati tako očitnega kot 
to, da sleporojeni vidi. Če je zbujalo 
zadrego, smo bili neslišani. Današnja 
družba je iznašla zdravilo za to zadrego. 
Za tak primer rečemo, da je problem pri 
obeh, da se ne znajo pogovoriti. Potem je 
javnost spet mirna. A kljub vsemu: kdo bo 
le hodil za revežem, ki nima ne besede ne 
veljave. Še tako lepa stvar, kot je ta  
 

 
čudež, pade v senco prepira. 
Prav je, da se vprašamo, zakaj se to 
dogaja. Rad bi spodbudil k razmisleku o 
tem, kako se v tako nerodnih primerih 
opredeljujemo. Kdo ima prav, kaj pravite? 
Sleporojeni? Torej, kdo se moti? Farizeji? 
Upamo to reči na glas? Bojimo se resnice, 
zato izgubljamo lepoto Božjega delovanja. 
Med nami se čudeži skoraj ne dogajajo 
več, ker se bojimo opredeliti, kaj je lepo in 
kaj slabo, kaj je Božje in kaj človeško.  
Še tako banalna resnica je težka, ko 
zahteva odločitev zanjo. Jezus ni 
teoretična resnica, ne pričakuje 
papirnatega strinjanja. Jezus hoče, da mu 
vselej sledimo.  
Slediti luči pomeni jasno se odločati. 
Odločitev v vsakem trenutku. Želim, da bi 
bilo to naše jasno načelo. Hočemo slediti 
luči, naj stane, kolikor hoče. Slediti luči 
pomeni poslušnost Njemu, brez vsakega 
kompromisa. Ko nas pošilja: Pojdi in se 
umij, moramo to storiti brez vprašanj. 
Slediti luči, pomeni tudi tvegati zavrženost! 

 
Po: E. Mozetič 
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KUPI ŠE EN ŠOPEK, MAMI! 
 
Nakupovanje v velikih centrih je postalo za 
mnoge največje veselje. Blaževa mama 
pa še vedno raje kupuje v manjših 
trgovinah in na tržnici.  
Že kot otrok jo je Blaž vedno spremljal in 
vse zvedavo opazoval. Imela sta svojo 
stalno pot, saj sta na trgu krmila golobe, 
pogledala, če stojijo še vsi stari svetniki na 
spomeniku, če fantek na vodometu zliva 
vodo, če igra na vogalu stari citrar – in še 
veliko zanimivega. 
Ko je mama kupila, kar je imela v načrtu, 
sta obvezno zavila k uličnim prodajalcem 
cvetja. Tam je večkrat prodajal tudi mali 
Jaka, s katerim se je mama vedno kaj 
pogovorila. Blaž ga je le gledal in poslušal, 
na koncu pa izbral šopek cvetja za babico. 
Ko sta neke sobote zgodaj spomladi že 
kupila šopek teloha, je Blaž prosil: 
»Kupi še en šopek, mami!« 
Začudeno ga je pogledal, saj si ni mislila, 
da ima njen fantič tako rad rože. »Komu 
pa jih boš dal?« ga je vsa presenečena 
vprašala.  
»Pa saj ne rabim rož, samo kupi jih, da bo 
Jaka prej prodal. Kaj ne vidiš, da ga zebe 
…« je Blaž tiho zaupal svoji mami, da ga 
fantič s cvetjem ne bi slišal. 
Mama je začela iskati denar, da bi plačala 
še en šopek. V tistem pa je pristopila neka 
fina gospa in vprašala: »Koliko stane 
teloh, fant?« 

Ko je Jaka povedal ceno, se je nanj vsul 
plaz besed fine gospe: »Kako lahko toliko 
računaš za rože, ki rastejo zastonj?!? Pa 
še sveže niso! Kaj misliš, da denar tudi kar 
sam zraste …« 
Jaka ni prišel do besede, Blaževa mama 
pa je le rekla: »Daj meni še ta dva šopka, 
ki sta ti ostala, da se boš lahko šel pogret; 
pridi, gremo na kakav, da nam poveš, kej 
si nabiral ta čudoviti teloh.« 
Nevljudna gospa je ostala odprtih ust in 
brez teloha – nič več ni rekla, samo 
obrnila se je in hitro odšla. 
Blaž in mama pa sta tistega dne izvedela 
zgodbo o težkem življenju družine, iz 
katere je prihajal fant. Ob bolnih starših so 
si otroci že od malega morali služiti denar. 
Blaž vsega, kar je povedal fant, ni mogel 
razumeti, vedel pa je, da tisti šopki teloha 
sploh niso bili dragi. Mali Jaka si je 
namreč plačilo res zaslužil. 

 
 

Po: M. Strašek Januš, Blaž in Neža v šoli življenja 
 

Dobri Jezus!  

Hvala ti za starše. Prosim, ohranjaj 

jih pri zdravju in daj jim moči, da 

mi bosta lahko vselej v oporo.  

Daj, da jima bom lahko vselej 

vračal-a z obiljem ljubezni, svojo 

poslušnostjo in pomočjo pri 

družinskih opravilih. 

 
Za duhovno rast 
 
 



Blagoslavljaj našo družino ter bodi z 

nami tudi takrat, ko se znajdemo v 

preizkušnjah in medsebojnih 

nesoglasjih.  

Naj nas tvoja in naša nebeška mati 

Marija spremlja na vseh poteh. 

Amen.  
AK 

 

 

 
 

 Prihodnjo nedeljo se 
premakne ura na 
poletni čas! Od 
ponedeljka, 27. marca 
dalje bodo večerne svete 

maše ob 19.00. 

 Jutri, v ponedeljek, 20.3., je za našo 
župnijo poseben dan čaščenja svetega 
Rešnjega Telesa. Kolikor vam je mogoče, 
upoštevajte naslednji razpored: 
 

URA  

  

7.30-8.30 MAŠA 

8.30-9.30 KARITAS IN OSTALI 

9.30-10.30 MAŠA 

10.30-11.30 MOLITVENA SKUPINA + 
KRASILKE IN OSTALI 

  

16.00-17.00 ŽPS + ZAKONSKA 
SKUPINA + BRALCI IN 
OSTALI 

17.00-18.00 PEVCI IN OSTALI 

18.00-19.00 MAŠA 

 Lepo vabljeni prihodnjo nedeljo, 26. 
3., k sv. maši ob 9.30, ko se bomo 

posebej spomnili materinskega - 
starševskega dneva. 

 Smo v tednu družine  (18 - 25. 3.) z 
geslom »Mir se začne v družini«.  
Od ponedeljka, 20. marca, do petka, 24. 
marca, bo vsak večer potekalo predvidoma 
dvajsetminutno 
Zoom srečanje družin ob 19.45. 

Časovnica je naslednja: 

19.45 molitev za družino k sv. Jožefu moli 
določena družina, vsak dan iz druge škofije; 

19.47 kratek kviz s štirimi vprašanji, da 
vključimo otroke v sodelovanje; 
19.50 zgodba o miru; 
20.00 pesem: poje določena družina, vsak 
dan iz druge škofije; 
20.03 zaključna molitev, kratek pozdrav 
škofa (vsak večer iz druge škofije) in 
blagoslov družinam. 

 Radijski misijon bo na Radiu 
Ognjišče od 26. marca do 1. aprila 2023. S 
svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih 
govorih bo sodeloval nadškof msgr. dr. 
Marjan Turnšek. V kratkih pričevanjih, 
svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali 
tudi drugi duhovniki, redovniki, redovnice in 
laiki. Misijonska nagovora bosta vsak dan 
ob 11.15 in 17.00. Posnetki bodo na voljo 
tudi v radijskem arhivu, na spletni strani 
Radia Ognjišče. 

 Na cvetni petek, 31. 3., bo priložnost 
za sv. spoved od 17.00 do 19.30. Prav 
tako na Cvetno nedeljo od 7.00 do 10.00. 

 Lepa hvala Stanku Pšeničniku za 
organizacijo in vsem 7 moškim za delo pri 
izgradnji župnijskih prostorov.  

 

DAROVALCI 
 
 

Za drenažo na Lešah: Ana Čas 50 € Jožef 
Dobrodel. Za izplačilo drenaže je potrebnih 
še 34.986,91 €.   HVALA ZA DAROVA! 

 
 Oznanila 
 
 

https://radio.ognjisce.si/
https://radio.ognjisce.si/


 
 

 

 

 
 

19. 3. 2023  –  4. POSTNA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane nato 
čaščenje sv. Rešnjega Telesa do 
9.30 za +Frančiško Mihev, obl. in 
+Breznikove 
17.00 češčenje Sv. Rešnjega Telesa do 
18.00 za +Antona in Jožefa Veberič ter 
sorodnike. 
 

PONEDELJEK, 20. 3., Klavdija 
7.30 za +Rudija Kerta, sestra Micka z 
družino, nato češčenje SRT do 
9.30 za +Ano Germ, sestra Marjana z 
družino nato čaščenje SRT do 11.30 
16.00 čaščenje SRT do  
18.00 za +Jožico Gorjup 
 

TOREK, 21. 3.,  Nikolaj iz Flue 
18.00 za +Ivana in Ano Šatur  
 

SREDA, 22. 3., Lea, spokornica 
7.30 za +Albina Krajnc 
 

ČETRTEK, 23. 3., Rebeka, redovnica 
18.00 za +Antona Pečovnik 
 

PETEK, 24. 3., Katarina Švedska 
9.30 v Domu za +Tomaža in Lucijo Vravnik 
ter +otroke 
18.00 križev pot, sv. maša za +Štefana in 
Nežko Jovan 
 

SOBOTA,  25. 3., GOSPODOVO 
OZNANJENJE 
18.00 za +Terezijo Preglav, obl. 
 

26. 3. 2023  –  TIHA NEDELJA 

 
7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ano, Matildo in Marijo Janko 

 

23. marec 
JOŽEF ORIOL 

 

Rodil se je v Barceloni 23. novembra 1650. 
Njegov oče je bil tkalec svile in je umrl, ko 
je bilo Jožefu komaj šest let. Mati se je 
znova poročila s čevljarjem, ki je bil blag 
človek in je pastorka ljubil kot svojega 
lastnega otroka. Jožefa je dal v šolo 
duhovnikom, kjer je lepo napredoval ne le v 
znanju, temveč tudi v krepostih. Po očimovi 
smrti so ga podpirali dobrotniki, da je 
mogel na barcelonskem vseučilišču 
študirati bogoslovje. Študij je končal z 
doktoratom, ko mu je bilo komaj 23 let. 
Najprej je sprejel službo domačega učitelja 
v neki bogati družini, da je z dohodki 
podpiral svojo mater. V tej službi je ostal 
devet let do materine smrti. Poromal je v 
Rim na grobove apostolov in papež 
Inocenc XI. mu je podelil nadarbino 
(službo, povezano z dohodki iz 
nepremičnin) pri barcelonski cerkvi Svete 
Marije ‘od Smreke’. Junija 1687 je nastopil 
službo, ki jo je vestno opravljal do smrti. 
Veliko skrb je posvečal bolnikom in 
revežem. Njegovi dohodki so bili tolikšni, 
da bi si lahko privoščil lastno hišo, pa je 
raje stanoval v preprosti sobi kot 
podnajemnik. Pri vsej svoji resnobi in 
strogosti do samega sebe pa ni bil kakšen 
godrnjav črnoglednež, temveč vedrega 
obraza, tako da so ga imenovali ‘veseli 
svetnik. 

 

 

 

 

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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