
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mt 26,14–75;27,1–66 

POPOLNOMA PONIŽAN 
 
Jezus prihaja k nam, kakor je prišel v 
Jeruzalem. Želi vstopiti v naša življenja. 
In nič nam ne preprečuje, da v Njem ne 
bi našli izvira našega resničnega 
veselja, ki ostane in podarja mir. Kajti le 
Jezus nas rešuje vezi greha, smrti, 
strahu in žalosti.  
Njegovo ponižanje pride do skrajnosti v 
pasijonu: prodan je za trideset 
kovancev in izdan s poljubom učenca, 
katerega je izbral in ga imenoval 
prijatelj. Skoraj vsi ostali zbežijo in ga 
zapustijo. Peter ga trikrat zataji. Udarci, 
bičanje in trnjeva krona ga naredijo na 
videz neprepoznavnega. Utrpi tudi 
sramoto in krivično obsodbo s strani 
verskih in političnih oblasti. Pilat ga 
pošlje k Herodu, ta ga pošlje nazaj k 
rimskemu guvernerju. Ko mu je 
odrečena vsaka pravica, Jezus na 
lastni koži izkusi tudi brezbrižnost, kajti 
nihče noče prevzeti odgovornosti za 
njegovo usodo. Mislim na toliko ljudi, 
na toliko odrinjenih. Glede njihove 
usode mnogi ne želijo prevzeti 

 
 
 
 odgovornosti. Množica, ki mu je malo 
prej vzklikala, svojo hvalo preoblikuje v 
krik obtožbe in ima celo raje, da je 
namesto njega oproščen morilec. Tako 
pride do smrti na križu, ki je najbolj 
boleča in sramotna, pridržana 
izdajalcem, sužnjem in največjim 
zločincem. Ta samota, obrekovanje in 
bolečina pa še vedno niso vrhunec 
njegovega razgaljenja. Da bi bil v vsem 
solidaren z nami, na križu izkusi tudi 
skrivnostno zapuščenost s strani 
Očeta. A v zapuščenosti moli in se 
izroči: 'Oče, v tvoje roke izročam 
svojega duha.' Ko visi na križu, pa se 
razen s posmehovanjem sooči še z 
zadnjo skušnjavo: s provokacijo, naj se 
spusti s križa, naj premaga zlo z močjo 
in pokaže obličje nekega mogočnega 
ter nepremagljivega boga. Toda Jezus 
prav tukaj, na vrhuncu izničenja, 
razodene resnično obličje Boga, ki je 
usmiljenje. Odpusti tistim, ki so ga 
križali, odpre vrata raja skesanemu 
razbojniku. 
 

Po: E. Mozetič 
 

  

  leto 7, številka 328                                                    2. APRIL 2023 

 

 

 

 

                                               5. september 2021 2021 

 

 

    CVETNA NEDELJA 
 

     

 

 

NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 
 
 

VELIKONOČNA VIGILIJA 
 

Bog želi, naj gledamo na življenje tako, kot 
ga gleda On, ki vedno v vsakem izmed nas 
vidi srčiko lepote, ki ne more biti 
odstranjena. Ne boj se, torej: Gospod ljubi 
to tvoje življenje, tudi takrat, ko se ga ti 
bojiš gledati in vzeti v roke. Na veliko noč ti 
kaže, kako ga ljubi: do te mere, da ga 
prehodi v celoti, da izkusi tesnobo, 
zapuščenost, smrt in pekel, zato da bi od 
tam izstopil zmagovit in ti dejal: 'Nisi sam, 
zaupaj vame!' 
Jezus je strokovnjak v preoblikovanju 
naših smrti v življenje. Ne ostanimo 
prestrašeni, s pogledom, uprtim v tla, 
glejmo vstalega Jezusa: njegov pogled 
nam vliva upanje, saj nam pravi, da smo 
vedno ljubljeni in da ne glede na to, kaj vse 
lahko ušpičimo, se njegova ljubezen ne 
spremeni. To je neizpodbitna življenjska 
gotovost: njegova ljubezen se ne 
spremeni. Zato se vprašajmo: Kam gledam 
v življenju? Ali zrem nagrobna okolja ali 
iščem Živega? 
Naj vas sobotna vigilija nagovori, da boste 
lažje zrli Življenje in ne smrti! 

Po: E. Mozetič 

 
 

 
 
 

VELIKI ČETRTEK -  
ZADNJA VEČERJA 

.  
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali v  
župnijski cerkvi, da se s slovesno 

sveto mašo Jezusu zahvalimo za tri 
velike darove, ki jih je pri zadnji večerji 
izročil svetu: SVETO EVHARISTIJO, 
DUHOVNIŠTVO IN NOVO ZAPOVED 
LJUBEZNI. Po »Slavi« utihnejo orgle in 
zvonovi. Po sveti maši bo prenos 
Najsvetejšega k stranskemu oltaju - 
»na Oljsko goro« in molitvena ura. 

 
VELIKI PETEK –  

JEZUSOVA SMRT 
Strogi post! To je edini dan v letu, ko ni 
svete maše.  
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali k 
obredom velikega petka: k poslušanju 
Božje besede, k prošnjam za ves svet, 
češčenju križa in obhajilu. Po končanih 
obredih bo še molitvena ura – začetek 
molitvene devetdnevnice k 
Usmiljenemu Jezusu. 
 

VELIKA SOBOTA – 
JEZUS V GROBU 

Ves dan, takoj po jutranjem blagoslovu  
ognja ob 7.00,  bo izpostavljeno 
Najsvetejše za tiho češčenje in molitev 
pri Božjem grobu vse do začetka 
vigilije, ki bo ob 19. uri. Pripeljite tudi 
otroke in z njimi vsaj nekaj minut 
postojte ob Jezusovem grobu. 
Blagoslov ognja bo ob 7.00. Pridite z 
gobami in ponesite velikonočni ogenj 
na svoje domove. Pokadite jih in molite, 
naj ogenj Božje resnice in ljubezni 
prežene vsako temo in mraz. 
 

SPORED MOLITVE PRI 

BOŽJEM GROBU 
 

 
Veliki teden 
 
 

 
Za duhovno rast 
 
 



7.00-8.00 FARA, POD GONJAMI, 

STRAŽIŠČE IN ZAKONSKA 

SKUPINA 

8.00-9.00 POLJANA, HOLMEC, 

DOLGA BRDA, ZELENBREG, 

TOLSTI VRH IN KARITAS 

9.00-10.00 OBISKOVALCI 

BLAGOSLOVA JEDIL 
10.00-11.00 TRG, PRISOJE, UGASLE 

PEČI IN KRASILKE 

11.00-12.00 SPODNJI KRAJ, NA 

PRODU, OB MEŽI, DOBJA VAS IN 

BRALCI 

12.00-13.00 STARE SLEDI, 

PERZONALI, ZGORNJI KRAJ IN ŽPS 

13.00-14.00 BREZNICA IN PEVCI 

14.00-15.00 LEŠE, ZAGRAD, KOT 

15.00–16.00 OBISKOVALCI 

BLAGOSLOVA JEDIL 

16.00–17.00 OBISKOVALCI 

BLAGOSLOVA JEDIL 

17.00-18.00 OBISKOVALCI 

BLAGOSLOVA JEDIL 

18.00-19.00 VSI ČEZ DAN ZADRŽANI 

 

BLAGOSLOV VEL. JEDIL 

 
OB 9.00 ŽUPNIJSKA CERKEV 

 

OB 10.00 BRINJEVA GORA 

 

OB 11.00 KMETIJA LIZEJ 

/ZELENBREG/ 

 

OB 12.30 LEŠE 

 

OB 13.30 PRI SV. BARBARI 

 

OB 14.30 POLJANA 

 

OB 15.15 ŽUPNIJSKA CERKEV 

 

OB 16.00 ŽUPNIJSKA CERKEV 

 

OB 17.00 ŽUPNIJSKA CERKEV 

VELIKONOČNA VIGILIJA ob 19.00 – 
zberemo se zunaj cerkve k blagoslovu 
ognja. Po slavju luči, poslušanju Božje 
besede in slavi, se ponovno oglasijo 
zvonovi in orgle.  Pred evangelijem 
zadoni velikonočna aleluja – vzklik 
kristjanovega veselja in slavljenja 
Boga. S prižganimi svečami – dobite jih 
lahko pri vhodu v cerkev (á 1,50 €) - 
bomo vsi obnovili krstne obljube in 
zavezo z Bogom 
 

 

VELIKA NOČ – SPOMIN JEZUSOVE 
ZMAGE NAD SMRTJO – DAN 
JEZUSOVEGA VSTAJENJA. 

 

7.00 VSTAJENJSKA PROCESIJA, 
nato slovesna sveta maša.  
Druga velikonočna sv. maša bo  
OB 10.00!  
 

 
 

 
 

 Pred nami je veliki teden, ki nas 
spominja na največje dogodke našega 
odrešenja. Dejavnosti si skušajmo tako 
urediti, da se bomo lahko udeležili 
obredov velikega tedna. 
 Naši darovi pri Božjem grobu so za 
Cerkev v Sveti deželi, ki doživlja veliko 
pomanjkanje. Pokažimo svojo 
solidarnost. 
 
 

 

DAROVALCI 
 

Hvala podjetju Slemenšek za drobljeni 
asfalt na župnijskem dvorišču, saj smo 
se z njim vsaj nekoliko rešili pred 
blatom. 

 
 Oznanila 
 
 



Hvala tudi posameznikom za pomoč pri 
delu v minulem tednu. 
Dar za cerkev: Marjan Gerdej 77 €. 
 

HVALA ZA PODARJENO! 
 

 
 

 

 
 
 

2. 4. 2023  – CVETNA NEDELJA 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 blagoslov zelenja 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 
 

PONEDELJEK VEL. TEDNA, 3. 4. 
18.00 za +Marijo in Adija Filip in sor., 
hčerka Ada z družino 
19.00 za +Antona Gostenčnik, obl. 
 

TOREK VELIKEGA TEDNA , 4. 4.   
19.00 somaševanje: 
- za +Lovrenca kert 
- za zdravje  
 

SREDA VELIKEGA TEDNA, 5. 4.  
7.30 za +starše in brata Ribič 
 

VELIKI ČETRTEK, 6. 4. 
19.00 somaševanje: 
- za +Marijo Lampret in sorodnike 
- za +Janija Vajdl in +Arlnove 
 

VELIKI PETEK, 7. 4.  
19.00 obredi velikega 
petka 
 
VELIKA SOBOTA,  8. 4. 
19.00 slovesna velikonočna 
vigilija in  
sv. maša za +Vivodove in Orešnikove  

 

9. 4. 2023  – VELIKA NOČ 
 

 

7.00 vstajenjska procesija nato sv. 
maša za vse žive in pokojne župljane 

 

10.00 za +Ludvika Praznik in starše 
 

 
 

4. april 
IZIDOR 

 

Starši so bili kristjani, Izidor je bil 
najmlajši in se je rodil okoli leta 560. V 
mladosti si je izbral duhovni poklic, 
najbrž je bil opat. Preuredil in 
poenostavil je mnoge predpise in pravila 
za samostansko življenje. Iz skoraj štirih 
desetletij Izidorjevega škofovanja je le 
malo znanega. Njegovo pastirsko delo 
je bilo usmerjeno predvsem na 
utrjevanje katoliške vere in verskega 
življenja med Goti, ki so se šele pred 
nedavnim obrnili od krive vere 
arijanstva. Decembra 633 je Izidor 
predsedoval splošni sinodi v Toledu. 
Sklepi te sinode so pomagali izvesti 
globoko prenovitev krščanstva na 
Španskem. Izidor je tedaj stal na višku 
ugleda kot varuh resnice in reda, bil pa 
je tudi močna luč verske in svetne 
učenosti. Zelo si je prizadeval za vzgojo 
duhovščine. Umrl je 4. aprila 636. 
 
 

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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