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NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Mr 3, 20–35
DAR SVOBODE IN DOLŽNOST
ODGOVORNOSTI

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog
dopušča toliko hudega na našem
svetu. V teh časih predvsem vse, kar
je povezano s korona virusom. S svojo
vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko
preprečil! Tudi to je stara »zgodba«,
katere začetek je iskati v poročilu o
prvem grehu v raju. Bog je ustvaril
človeka »po svoji podobi«, kot bitje,
obdarjeno s svobodno voljo, ker ni
maral imeti poslušnega robota.
Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati pa
tudi velika odgovornost. »Samo v
človeških dušah se še bije boj med
dobrim in zlim, samo tu je še mogoče
vesolje izpopolniti ali pokvariti,« piše
dr. Janez Janžekovič. »Svoboda nam
ni bila dana v pogubo, marveč zato, da
bi mogel človek doseči najvišjo možno
stopnjo sreče, namreč zavest, da si je
svojo srečo nekoliko tudi sam
zaslužil.«
Človek sebi in drugim pripravlja

najhujšo nesrečo, če dar svobode
zlorablja, uporablja neodgovorno. Sam
pri sebi in tudi pri drugih, posebno pri
tistih, ki ne odločajo le o sebi, ampak
tudi o drugih, pogosto zasledimo neko
lahkomiselnost in brezskrbnost, v
kateri se malo ali nič ne oziramo na
posledice svoje odločitve. Velikokrat je
vse podrejeno kapitalu ali drugim
interesom. Ob tem pa ne smemo
pozabiti, da je edini trdni temelj morale
(in s tem urejene družbe) zavest
odgovornosti za svoja dejanja pred
vestjo, pred družbo in predvsem pred
Bogom. Tega vsega pa sodobnemu
človeku resnično manjka.
»Zavest odgovornosti pred Bogom
daje človeškemu življenju tisto zadnjo
resnost, ki odločanje v dobrem in
slabem pokaže v vse drugačni luči,«
piše pokojni nadškof Alojzij Šuštar.
»Kjer se ljudje ne zavedajo svoje
odgovornosti pred Bogom, sčasoma
kaj lahko pozabijo tudi na svojo
odgovornost pred lastno vestjo in pred
družbo.«
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
ADAM IN EVA PREKRŠITA
PRAVILO: JESTA Z DREVESA
SPOZNANJA
Potem ko je Adam jedel od drevesa, ga je
Gospod Bog poklical in mu rekel: »Kje
si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v vrtu,
pa sem se zbal, ker sem nag, in sem se
skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da
si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega
sem ti prepovedal jesti?« Človek je rekel:
»Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z
drevesa, in sem jedel.«
1 Mz 3, 9–12

V svetopisemski zgodbi o rajskem vrtu in
izvirnem grehu, ki smo ji prisluhnili tudi v
današnjem prvem berilu, srečamo Adama
in Evo. Prekršila sta edino prepoved, ki
jima jo je dal Bog. Vzela sta sad z
drevesa spoznanja dobrega in hudega in
ugriznila vanj.
V Svetem pismu na tem mestu ni
omenjeno niti jabolko niti katero drugo
sadje. Sveto pismo omenja le sad. Je pa
res, da se je skozi čas v naših krajih

razvilo ljudsko pojmovanje, da je bil ta
sadež jabolko.
Zgodbe Svetega pisma in v tem primeru
sad je bilo treba narisati. Ljudje pri nas so
si pač predstavljali jabolko, ker jim je bilo
najbolj domače, pojasnjuje koprski škof in
biblicist Jurij Bizjak. Na Siciliji, na primer,
prepovedan sad predstavlja mandarina.
V povezavi s tem odlomkom je potrebno
poudariti, da ni tako pomembno, za kateri
sadež je šlo. To je simbolna pripoved, ki
slikovito razlaga določeno resnico.
Poudarja, da je ključno to, da sta Adam in
Eva sad zaužila. Lahko bi vzela sadje z
vseh drugih dreves, le sad tega drevesa
jima je Bog prepovedal jesti, a ju je kača,
hudobni duh, zapeljala.
Povzeto po: https://si.aleteia.org/

Okrog njega je sedela
množica in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati,
tvoji bratje in tvoje sestre
so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih,
ki so sedeli okrog njega,
in rekel:
»Glejte, to so moja mati
in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje
Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
(Mr 3,32–35)
Jezus, slediti tebi je včasih težko, ker je
marsikaj, kar učiš in izpričuješ, v izziv
običajnemu izkustvu in mišljenju.
Vendar slediti tebi pomeni osvoboditev

od ustaljenih in pogosto neživljenjskih
drž, ki zaničujejo Boga in človeka.
Jezus, daj mi pogum, da bom živel kot
tvoj brat in kot tvoja mati, v
izpolnjevanju Božje volje.
Po: radio.ognjisce.si

Oznanila
 V Katoliški Cerkvi bomo v petek, 11.
junija, obhajali slovesni praznik Srca
Jezusovega. Praznik ni datumsko
določen, saj ga praznujemo osem dni po
prazniku svetega Rešnjega telesa in krvi.
En dan kasneje pa je praznik Marijinega
brezmadežnega srca.
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na
tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri
skrivnosti odrešenja najglobljega, kar
zajema iz globin njegove Božje - človeške
ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej
pomeni častiti Jezusovo osebo s
posebnega vidika njegove odrešenjske
ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost
nikakor ne nasprotuje drugim zdravim
pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča,
temveč jih krepi, poglablja in prešinja.
 Otroci imajo v tem tednu še verouk.
Nekateri še niso vrnili spričeval. To naj
storijo v tem tednu. Sklep veroučnega leta
pa bo v nedeljo, 20. junija pri drugi sv.
maši.
 Ker je dosedanjemu Župnijskemu
pastoralnemu svetu /ŽPS/ potekel
petletni mandat, bomo v naši župniji
izbirali nove člane v mesecu juniju.
Prihodnjo nedeljo, to je 13. junija 2021,

boste pri obeh sv. mašah dobili
kuverte z obrazcem za vaše predloge,
koga predlagate za člana ŽPS V VAŠI
OKOLICI. Na hrbtni strani žigosanega
obrazca se boste lahko seznanili z: kaj
je župnijski pastoralni svet /ŽPS/;
katere so naloge ŽPS; kdo lahko
predlaga člane ŽPS in kdo je lahko
izbran v ŽPS. Te pisne predloge boste
prinesli s seboj v cerkev in jih oddali
pri vhodu v cerkev naslednjo nedeljo,
20. junija 2021, ali pa jih do tega
datuma poslali po pošti. Tajništvo
dosedanjega ŽPS pa bo opravilo
potrebno izbiro. Se razume, da lahko
za novega člana ŽPS iz VAŠE
OKOLICE predlagate člana tudi iz
dosedanjega ŽPS.
Kuverte z obrazcem za vaše predloge
NE vzamete vsi navzoči v cerkvi,
temveč le en član iz vašega
gospodinjstva. Novega člana v ŽPS pa
enotno predlaga vaše gospodinjstvo.

Darovalci
Oznanila
Za župnijske potrebe: N. N. 50 €; Vid
Valenci 10 €; N. N. 30 €; Terezija Preglav
50 €; Jožica Kralj 20 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
6. 6. 2021 – 10. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Berto in Ivana Sekavčnik

PONEDELJEK, 7. 6., Robert, opat
19.00 za +Rozko, Tonija in Alojzijo Potočnik
TOREK, 8. 6., Medard, škof
19.00 za +Jožico Pungartnik, Jožica in Folti
Ovnič
SREDA, 9. 6., Primož in Felicijan,
mučenca
7.00 za +Marijo Kržič
ČETRTEK, 10. 6., Bogumil, škof
19.00 za +Danico Merkač, Mojca Fornezzi
PETEK, 11. 6.; SRCE JEZUSOVO
7.00 za +Martina Saberčnik, Žirovnikovi
SOBOTA, 12. 6., SRCE MARIJINO
19.00 za +Marijo Potočnik, družina Potočnik

13. 6. 2021 – 11. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Antonijo in Konrada Praznik
Papež Frančišek
je na praznik
Brezmadežne
/8.12.2020/
razglasil leto sv.
Jožefa, varuha sv.
Družine in družin
ter zaščitnika sv.
Cerkve, ki bo
trajalo do
8.12.2021.

Radi in pogosto se mu priporočajmo!

K TEBI, O SVETI JOŽEF,
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH,
IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI
TVOJO PRESVETO NEVESTO,
PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI
TVOJEGA VARSTVA.
PRI LJUBEZNI,
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO
DEVICO, BOŽJO MATERJO,
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,
S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,
TE PONIŽNO PROSIMO,
OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ,
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS
S SVOJO KRVJO IN
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO.
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE,
VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO
JEZUSA KRISTUSA;
ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE,
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA.
PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES,
O MOGOČNI NAŠ VARUH,
V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME,
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI,
TAKO BRANI ZDAJ
SVETO CERKEV BOŽJO
VSAKEGA ZALEZOVANJA IN
NASPROTOVANJA.
VARUJ NAS VSEKDAR,
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU
IN S TVOJO POMOČJO
MOGLI SVETO ŽIVETI,
SREČNO UMRETI
IN DOSEČI
VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.
AMEN.
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 in dekan

