
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Jn 11,1–45 

»KDOR VAME VERUJE, BO 
ŽIVEL, TUDI ČE UMRE« 

 
Štetje naših dni naredi srce modro. To 
vodi v zdrav realizem in prežene delirij 
vsemogočnosti. Skoraj nič smo, naši 
dnevi hitro minevajo. Četudi bi živeli 
sto let, bi se nam zdelo, da je vse bil le 
piš. 
Smrt tako razgali naše življenje. 
Razkrije nam, da so naša dejanja 
ponosa, jeze in sovraštva bila jalova. 
Z obžalovanjem se zavemo, da nismo 
dovolj ljubili in da nismo iskali tega, 
kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar 
smo zares dobrega sejali: ljubezni, za 
katere smo se žrtvovali. 
Jezus je razsvetlil skrivnost naše 
smrti. S svojim obnašanjem odobrava, 
da se čutimo žalostne, ko nam 
ljubljena oseba umre. Sam se je 
globoko vznemiril pred grobom 
prijatelja Lazarja. V tej njegovi drži se 
čutimo zelo blizu Jezusu, našemu 
bratu, ki je jokal za Lazarjem. 
Jezus torej moli k Očetu, ki  je vir 
življenja, in Lazarju ukaže, naj pride 
 

  
 
 

 
 

ven iz groba. In tako se tudi zgodi. 
Krščansko upanje zajema iz te drže, ki 
jo Jezus zavzame pred človeško 
smrtjo. Če je smrt navzoča v 
stvarstvu, pomeni rano, ki kazi načrt 
Božje ljubezni. Odrešenik pa jo hoče 
ozdraviti.  
Jezus pred Marto, ki joče zaradi smrti 
brata Lazarja, postavi luč resnice: 'Jaz 
sem vstajenje in življenje: kdor vame 
veruje, bo živel, tudi če umre; in 
vsakdo, ki živi in vame veruje, 
vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?' (Jn 
11,25-26). Isto Jezus ponavlja 
vsakemu med nami vsakokrat, ko smrt 
raztrga tkanino življenja in čustev. Vse 
naše življenje se vrti okoli tega, med 
pobočjem vere in prepadom strahu. 
'Jaz nisem smrt, jaz sem vstajenje in 
življenje. Veruješ to?' nam govori 
Jezus. 
Vsi smo majhni in nezaščiteni pred 
skrivnostjo smrti. A kakšna milost, če v 
tistem trenutku v srcu ohranimo 
plamen vere!  

Po: E. Mozetič 
 
 

  

  leto 7   številka 327                                                    26. MAREC 2023 

 

 

 

 

                                               5. september 2021 2021 

 

 

 5. POSTNA  TIHA NEDELJA 
 

     

 

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 
 
 

Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč 
od Izraelske dežele prerok Ezekijel 
naznanja, da bo Bog odprl grobove 
pregnancev ter jim bo omogočil vrnitev v 
njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali 
(prim. Ez 37,12–14). To starodavno 
hrepenenje človeka, da bi bil pokopan 
skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje po 
domovini, ki ga bo sprejela na koncu 
zemeljskega prizadevanja. To 
pojmovanje še ne vsebuje ideje o 
osebnem vstajenju od mrtvih, ki se je 
pojavila šele proti koncu Stare zaveze 
ter je v Jezusovem času še niso sprejeli 
vsi Judje. Sicer pa tudi med kristjani 
vero v vstajenje in večno življenje 
pogosto spremljajo dvomi, zmešnjava, 
saj dejansko gre za resničnost, ki 
presega meje našega razuma in 
zahteva dejanje vere. V današnjem 
evangeliju o Lazarjevem vstajenju 

poslušamo besede vere Marte, 
Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi 
»Tvoj brat bo vstal«, Marta odgovori: 
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji 
dan« (Jn 11,23–24). Na to ji Jezus 
odgovori: »Jaz sem vstajenje in 
življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi 

če umre« (Jn 11,25–26). Poglejte, to je 
resnična novost, ki podre vsako oviro ter 
gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj 
v Njem prebiva vsa polnost Boga, ki je 
življenje, večno življenje. Zaradi tega 
smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo 
vstajenje je torej znamenje Jezusove 
polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za 
Boga kot spanec (prim. Jn 11,11). 
Je pa še druga smrt, s katero se je 
moral Kristus krepko bojevati in plačati s 
križem. To je duhovna smrt, greh, ki 
grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. 
Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. 
Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k 
prejšnjemu življenju, temveč je odprl 
novo resničnost, novo zemljo, ki je 
končno pridružena Božjim nebesom. 

Po: Benedikt XVI 
 

PREBUDI NAS 

 

Živi Bog! 

Iz spanja gotovosti 

prebudi nas. 

Iz smrti ljubezni 

prebudi nas, 

iz lene miselnosti 

prebudi nas, 

iz spanja samozadostnosti 

prebudi nas, 

iz smrti upanja 

prebudi nas, 

iz suhote domišljije 

prebudi nas, 

iz spanja čutov 

prebudi nas, 

iz smrti čustev 

prebudi nas, 

 
Za duhovno rast 
 
 



iz malenkosti in ozkosti 

prebudi nas. 

Anton Rotzetter 

 
 

 
 
 

 Radijski misijon bo na Radiu 
Ognjišče od 26. marca do 1. aprila 
2023.  
Mnogi so mnenja, da se ob vojni, ki jo 
spremljamo, rušijo temelji svetovnega 
reda. Dejansko že dlje časa lahko 
opazujemo hud napad liberalnih idej, ki 
brutalno in brez treznega pomisleka 
rušijo skoraj vse temelje na katerih je 
deloval zahodni svet. V luči teh tem, ki 
pretresajo svet, so letošnji Radijski 
misijon naslovili: »Ko se temelji reda 
podirajo.« 

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. Misijonski 
nagovori bodo 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 od 16.30 
do 19.30 priložnost za sv. spoved; prav 
tako tudi na cvetno nedeljo od 7.00 do 
10.00. Obakrat bo spovedoval p. 
kapucin iz Celja. 

 Sodelavci Župnijske karitas Prevalje 
tudi letos pripravljajo izdelke ob veliki 

noči. Dobili jih boste lahko na njihovi 
stojnici na cvetno nedeljo, 2.4., od 8.30 
do 9.30. na prostoru pred cerkvijo.  

  Prihodnja nedelja je cvetna 
nedelja.       Pri svetih mašah bo 

blagoslov zelenja; 
slovesni blagoslov s 
procesijo v spomin 
Jezusovega vhoda v 
Jeruzalem bo pri sv. 
maši ob 9.30. Zato 
se bomo v primeru 
lepega vremena 
zbrali na župnijskem 

dvorišču in po blagoslovu v procesiji 
odšli v cerkev. Tudi na Lešah in na 
Poljani bo v primeru lepega vremena 
blagoslov zelenja zunaj cerkva. 

 Na cvetno nedeljo popoldan bo 
križev pot na Brinjevo goro. Ob 15.00 
se bomo skupaj z letošnjimi birmanci 
zbrali pod Brinjevo goro pri 1. postaji 
križevega pota. 
 
 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah:  
Alenka Janšek 50 €; Nada 
Veberič 20 €. 
 

Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 34.916,91 €. 

       

HVALA ZA DAROVA! 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Svete maše 
 
 

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


26. 3. 2023  –  TIHA NEDELJA 
 
 

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

PONEDELJEK, 27. 3., Rupert, škof 
19.00 za +Bricmanove in Kordeževe ter 
Ivana in Marijo Potočnik 
 

TOREK, 28. 3.,  Bojan, knez 
18.00 za +Luka Kralj, osm., oče Milan 
19.00 za +Franca Dobnik 
 

SREDA, 29. 3., Jona, mučenec 
7.30 za +Emila Fajmuta, Kristina 
Suhovršnik 
 

ČETRTEK, 30. 3., Janez Klimak 
18.00 za +Alojzijo Mirkac, osm., sin Ivan 
z družino 
19.00 za +Marijo in Vladimirja Petrič 
 

CVETNI PETEK, 31. 3., Kornelija, m. 
9.30 v Domu za +Ano Šatur, Maks in 
Dora Paradiž 
16.30 – 19.30 priložnost za sv. 
spoved  /p. kapucin iz Celja/ 
19.00 križev pot, sv. maša za zdravje, 
srečo in v dober namen 
 

SOBOTA,  1. 4., Irena in Agapa 
19.00 za +Konrada in Antonijo Praznik 
 

 
 

2. 4. 2023  – CVETNA NEDELJA 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 blagoslov zelenja, procesija in 
sv. maša za +Jožeta in Ano Štrekelj 
11.00 na Lešah za +Jožico Kralj, Jože 
Kladnik 
11.05 na Poljani za +Zofko in Slavka 
Robin 

29. marec 
BERTOLD 

 

Pred več kot osemsto leti je 29. marca 
1195 na gori Karmel v Palestini umrl sveti 
Bertold, ki velja za začetnika 
karmeličanskega reda. Red nosi ime po 
gori Karmel, kjer mu je tekla zibelka, in 
sicer v času križarskih vojn. Tudi med 
križarji, ki so šli iz krščanske Evrope 
osvobajat svete kraje v Palestini izpod 
muslimanske sužnosti, so se razpasle 
razne strasti in slabe navade. Nekatere je 
to bolelo, zato so odšli v samoto na goro 
Karmel. Bertold je bil sicer doma iz mesta 
Solignac v zahodni Franciji. Nekaj časa je 
živel kot puščavnik v Kalabriji (na jugu 
Italije). Leta 1147 se je pridružil križarjem 
in je bil vsem zgled prave bogoljubnosti. V 
bojih za Antiohijo se je zaobljubil, da se bo 
posvetil Bogu kot redovnik, če bodo 
kristjani zmagali. To se je res zgodilo in 
Bertold se je z desetimi somišljeniki naselil 
na gori Karmel. Postavili so se borne 
kolibe in začeli redovno življenje po zgledu 
starih puščavnikov. Urejeno redovniško 
življenje, katerega duša je bil prvi 
predstojnik Bertold, se je začelo med 
letoma 1155 in 1185. Poročila soglašajo o 
tem, da je Bertold dosegel popolnost in 
svetost in da je umrl v častitljivi starosti 
105 let. Pripisovali so mu dar 
prerokovanja. 
 
 

 

 

 

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 
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