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16. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Kot nalašč smo prav v teh dneh brali Jezusove
besede v evangeliju, ko vsi mislimo na proste
dni, počitnice, oddih.
»Pojdite sami zase na samoten kraj in si
nekoliko odpočijte!«
Radi rečemo, da je v planinah človeku Bog
blizu. Kdor s srcem hodi in gleda, ga gotovo
opazi. Dopust za človeka postane izreden
Božji nagovor po naravi, po izrednih trenutkih,
po spremembah, ki jih doživljamo.
Prosimo Gospoda za blagoslov, naj nas v
času teh poletnih dni spremlja in varuje.
Po: Bogoslužno leto B
ZLATA PRAVILA
Ja, zelo mogoče je, da je kdo poročen – in
neizmerno srečen.
Treba se je samo držati nekaj zlatih pravil,
predvsem v kritičnih situacijah.
Ljubezen zahteva, da smo med seboj pozorni,
prijazni in dobri. Vsaj malo spoštovanja in
naklonjenosti, ki jo znamo izraziti tudi z besedo
priznanja ali poljubom, je neskončno več vredno
kot vsa godrnjanja in tarnanja zaradi malenkosti,
ki so se ponesrečile.
Najslabša pa je ravnodušnost, ki postane smrt za
srečno sobivanje. Zato včasih prebijte vsakdanje
navade: pojdita skupaj na kosilo, tin tam si
privoščita kaj posebnega. Predvsem pa si ne
delajta očitkov, ne govorita drug o drugem
omalovažujoče, sploh ne pred drugimi.

In če sta kristjana, molita skupaj. Vajina skupna
molitev bo postala svetleča zlata nit, ki vaju bo
povezovala z Bogom – in s srečo.
Po: Phil Bosmans

Oznanila
 V soboto, 24. julija, obhajamo god sv.
Krištofa. Zato bomo prihodnjo nedeljo
praznovali Krištofovo nedeljo.
Po svetih mašah bo blagoslov prevoznih
sredstev in udeležencev v prometu.
Ob tem boste lahko oddali tudi dar za srečno
prevožen kilometer, ki ga namenjamo
misijonski organizaciji MIVA, ki skrbi za
prevozna sredstva misijonarjev.
Za vsak dar iskrena hvala. Vaša pomoč je
neizmerna.
 Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja v cerkvi
sv. Ana na Lešah. Sv. maša bo ob 11.00.
Lepo vabljeni!
DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
N. N. 1.000 €; N. N. 100
€; N. N. 200 €; Jožica
Zih 100 €; Marinka in
Darko Dobrodel 100 €;
N. N. 200 €.
Za izplačilo drenaže je potrebnih še 59.029,91 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
18. 7. 2021 – 17. NEDELJA MED
LETOM
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Franca Potočnik in sorodnike
11.00 na Poljani za +Friderika Tominc
PONEDELJEK, 19. 7., Arsenij, puščavnik
19.00 za +Rudija Vogel – Žikovega,
Gorjančevi
TOREK, 20. 7.; Marjeta Antiohijska
19.00 za +Marijo Havle
SREDA, 21. 7.; Lovrenc, duhovnik
Na Prevaljah ni sv. maše
ČETRTEK, 22. 7., Marija Magdalena
18.00 za +Angelo Novak, osm., hčerke z
družinami
19.00 za +Štefana Navodnik ter Janeza in
Amalijo Voler
PETEK, 23. 7., Brigita Švedska
Na Prevaljah ni sv. maše
SOBOTA, 24. 7., Krištof, mučenec

19.00 za +Berto Jožefo Komar,
Godčevi

25. 7. 2021 – 16. NEDELJA MED
LETOM
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Marijo in Milana Brložnik,
Župančevi
11.00 pri sv. Ani na Lešah za +Jerneja
Kralj, Marjeta Tesić

Svetnik tedna
19. julij
MAKRINA MLAJŠA
Rodila se je leta 327 v maloazijski Cezareji
kot prvi otrok iz zakona svetniške Emelije in
Bazilija. Njena najboljša učiteljica in varuhinja
je bila mati Emelija, pri kateri je dobila prvi
šolski pouk, ki je temeljil na Svetem pismu.
Ob učenju se je naučila tudi opravljanja
domačih del od kuhanja do čiščenja in
pospravljanja. Starši so ji kot življenjskega
sopotnika predlagali mladeniča, ki je bil znan
po svoji dobrodelnosti, toda umrl je, preden
je prišlo do poroke. Makrina je sklenila, da se
ne bo nikoli poročila. V njenem življenjepisu
beremo, da je njihovo družinsko posestvo
kmalu postalo kraj samostanskega življenja,
kjer je Makrina živela »z velikim številom
devic in enaka z njimi«. Po smrti moža se jim
je pridružila tudi mati Emelija. Ko je ta leta
380 umrla, je bil Makrinin brat Gregor škof v
Nisi, brat Bazilij, škof v rojstnem mestu
Cezareji, pa je umrl malo pred materjo.
Gregor že osem let ni videl svoje sestre, po
navdihu se je zato odpravil na pot, da jo
obišče. Dobil jo je na smrt bolno. Sad
njunega zadnjega pogovora je bil njegov spis
O duši in vstajenju, ki ga je spisal ob
pogovoru s svojo umirajočo sestro Makrino.
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

