
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mr 10,46–52 

»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!« 
 

Ko se je pri 
mestu 
Jeriha slepi 
berač 
Bartimaj 
srečal z 
Jezusom, je 
iz 
njegovega 

srca privrela prošnja: »Jezus, Davidov 
sin, usmili se me!« Ker se mu je zdelo, 
da je pri preroku iz Nazareta naletel na 
gluha ušesa, je krik po pomoči ponovil 
še glasneje. »Prenekateri so ga svarili, 
naj utihne,« poroča evangelist Marko. 
Ko pa je Jezus velel, naj ubožca 
pokličejo, so vsi rekli: »Zaupaj, vstani, 
kliče te!« 
Pater Albin Škrinjar ob tem Jezusovem 
»preobratu« v odnosu do slepega 
Bartimaja svetuje: »Če v molitvi 
vztrajamo, nas bo končno Bog še 
mileje pogledal in nas z lepšo besedo, 
večjim dejanjem potolažil. Ko se zdi, 

 
 
 
 
 

 
 da nas ne sliši, vendarle neopaženo 
sledi našim klicem in je vesel, če naše 
zaupanje ne upada, ampak raste. Kdo 
ne bi vstal, ko ga kliče Jezus k sebi, 
potem ko je slišal njegove srčne klice 
na pomoč? Pred ljudi stopamo večkrat 
s strahom v srcu – ne vemo, kaj bodo 
rekli na našo prošnjo. Pred Jezusom je 
edino pravilno imeti zaupanje.« 
Tisti, ki imajo zdrave telesne oči, si ne 
morejo predstavljati, kaj čutijo ljudje, ki 
so za ta dragoceni dar prikrajšani. Za 
izpolnjevanje našega krščanskega 
poklica pa je še veliko bolj dragoceno 
zdravje duhovnih oči, to je odprtost za 
Boga in bližnjega. Kadar sledeč 
hrepenenju svojega srca, ustvarjenega 
po Božji podobi, začutimo željo, da bi 
ozdraveli od duhovne slepote, se 
lahko zanesemo na notranji glas, ki 
nas nagovarja: »Zaupaj, vstani, kliče 
te!« 
Če so naše duhovne oči velikokrat 
bolne, naj bodo za Božji glas odprta 
vsaj naša ušesa! 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Naj bo današnja nedelja obogatena z molitvijo 
za nas, naše najbližje, za znance in prijatelje, 
posebej pa še za brate in sestre v daljnih 
deželah, ki Jezusa še ne poznajo. Prosimo ga 
za misijonarje in nove misijonske poklice. 
Dodajmo pa še prošnjo za to, da bi še mi kaj 
storili za misijone, da bomo tudi mi pripomogli 
k širjenju Jezusovega evangelija, k čemur 
smo poklicani že po svetem krstu.  

 
 
Razumem te, moj Jezus. 
Pogledal si iz vekov veke  
in videl množice neštete  
brez krsta, Cerkve, brez Boga. 
A kri je tvoja tekla iz stotero ran,  
od neizmernosti muk obdan,  
umiral si za vse ljudi. 
 
Zdaj vem: ti hočeš, da te vsi spoznajo,  
in tisti, ki te že imajo,  
te nesti morajo drugam – v dežele daljne, 
nepoznane … 
Za vse ljudi, za vse ljudi, je tekla tvoja kri. 
 
Tvoj klic, trpeči »Žejen sem!« do dna srca mi 
sega … 

Gospod, če meni dal si piti,  
da tvojo Božjo luč spoznavam  
in v žaru tvoje sreče plavam,  
ne bom li toliko plemenita, da bom delila 
srečo svojo  
in jo trosila med ljudi, v katerih Božje sreče 
ni? …. 
 
Te hočem, hočem, moj Gospod. 

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 
 

   
 

Francoski duhovni pisatelj Ernest Hello je 
izpovedal: »Berač sem, berač neskončnega.« 
Ko gre za Božje darove, moramo vsi postati 
kot berači – ljudje, ki se zavedajo, da sami nič 
ne premorejo, in jih zato ni  prav nič sram 
ponižno prositi. Življenjska izkušnja, ki jo 
potrjuje tudi Božja beseda v Svetem pismu, 
pove, da so Bogu in tudi nam všeč tisti ljudje, 
ki se zavedajo svojih meja, ki se nimajo za 
popolne in nepogrešljive. Človek s takim 
razpoloženjem duha bo vedno odprt za klic 
Božje ljubezni in mu bo z zaupanjem 
prisluhnil. 

Po: S. Čuk 
 

 
 Danes je misijonska nedelja. Na 
misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah 
poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta 
se solidarno porazdeli za potrebe 

oznanjevanja evangelija po vsem svetu. 
Hvala za vsak vaš dar! 

Osrednja slovesnost misijonske nedelje, 
24. oktobra 2021, bo potekala v velikem 
šotoru v Vidmu pri Ptuju. Program se bo 
začel ob 15.00 z duhovno pripravo. Ob 
16.00 bo slovesna sveta maša, 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 



ki jo bo daroval mariborski  msgr. Alojzij 
Cvikl ob somaševanju z duhovniki in 
misijonarji.  

 Prihodnji ponedeljek je praznik vseh 
svetih in v torek praznik vernih duš, ko se 
še posebej spominjamo naših rajnih 
staršev, bratov, sester, sorodnikov, 
dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za 
kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih 
spominjamo samo s svečami in rožami. 
Potrebno je, da živijo v spominu molitve. 

Na Slovenski karitas tudi letos v akciji 
»Manjša sveča za sočloveka sreča« 
pozivajo k manjši porabi sveč in k uporabi 
manjših sveč, ki gorijo krajši čas. S tako 
odločitvijo bomo varovali okolje, ob tem da 
lahko privarčevana sredstva podarimo za ljudi 
v stiski. Take sveče ima tudi prevaljski Karitas. 

 Letošnje evropsko novoletno srečanje 
mladih bo od 28. 12. 2021 do 1. 1. 2022 v 
Torinu. Romanje, ki se ga vsako leto 
udeleži približno 20.000 mladih, poteka že 
vrsto let v sodelovanju evropskih mest, 
katerih družine gostijo mlade romarje, z 
ekumensko taizejsko skupnostjo, v kateri 
skupaj prebiva okrog sto bratov katoličanov 
in protestantov. Več o srečanju najdete na 
spletni strani Katoliška mladina. 

 9. in 10. oktobra je v Vatikanu potekalo 
slovesno odprtje škofovske sinode z 
naslovom:  »Za sinodalno Cerkev: 
občestvo, sodelovanje in poslanstvo«, ki 
bo potekalo od leta 2021 do 2023. 
Sinodalno dogajanje v naši škofiji pa se je 
začelo v soboto, 16. oktobra. 

Cilj sinode je, da bi okrepili zavedanje in 
vero, da je Cerkev eno Kristusovo telo, v 
katero smo bili po krstu vraščeni, in da je to 
telo živo le, če živi povezano med seboj, v 
vsakdanjem odnosu ljubezni. Zato molimo 
za uspeh sinode: 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
ko smo zbrani v Tvojem imenu. 

Samo ti nas vodi, 
bodi doma v naših srcih; 

pokaži nam pot, po kateri naj gremo, 
in kako naj hodimo po njej. 

Šibki smo in grešni; 
ne dopusti, da bi širili nered. 

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila 
po napačni poti ali da bi pristranskost 

vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, 
da bomo lahko skupaj hodili večnemu 

življenju naproti in se ne bomo oddaljili 
od poti resnice in od pravičnosti. 

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem 
kraju in v vsakem času, v občestvu z 

Očetom in Sinom na vekov veke. Amen. 
 

  Upoštevajmo preventivne ukrepe za 

preprečevanje virusnih okužb: vzdrževanje 
medosebne razdalje, razkuževanje rok in 
nošnja zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Za 
vse starejše od 15 let je obvezno tudi 
izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v 
cerkev in druge župnijske prostore. 

 

 V noči s sobote na nedeljo 
premaknemo  

urine 
kazalce 
za  

eno uro 
nazaj! 

 
 

Darovalci za drenažo na 
Lešah: 
N. N. 30 €; N. N. 50 €.. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 52.349,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 



 

 
 

 

 

24. 10. 2021  –  MISIJONSKA NEDELJA 
 
 

7. 30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jožico Komar, Rašešnikovi 

 

PONEDELJEK, 25. 10., Darinka, mučenka 
17.00 za +Jožico Kralj, osm., sin Dušan z 
družino 
18.00 za +Karla Vogrinec 
 

TOREK, 26. 10.; Lucijan, mučenec  
17.00 za +Valentina Krof, osm., družini 
Krof Bezonik 
18.00 za +Marjana in Mileno Orlič 
 

SREDA, 27. 10.; Sabina Avilska, mučenka  
7.30 za +Voranca Kert, Ivica 
 

ČETRTEK, 28. 10., Simon in Juda Tadej, 
apostola  
17.00 za +Leopoldino Kotnik, osm., vnuki 
18.00 za +Brigito Ovnič in +Vavtove 
 

PETEK, 29. 10., Ermelinda, redovnica  
7.00 za +Ladislava Kuzma 
 

SOBOTA, 30. 10., Marcel, mučenec 

17.00 za +Franca Slemenjak, osm., 
Maks in Dora 
18.00 za +Angelo Novak, Cilka Majerič 
 

31. 10. 2021  –  ŽEGNANJSKA 
NEDELJA 

 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Gustiko Pavše, obl 
. 

25. oktober 
KRIZANT IN DARIJA (DARINKA) 

 

Ni mogoče natančno ugotoviti, kdaj sta 
svetniška zakonca pretrpela mučeništvo; 
izročilo govori za tretje ali četrto stoletje. 
Njun grob na rimskem pokopališču ob novi 
Salarijski cesti je papež Damaz sam okrasil 
z latinskim napisom. Ob navalu Gotov v 6. 
stoletju je bil razdejan, papež Hadrijan I. pa 
ga je dal kasneje obnoviti. Njuno češčenje 
se je iz Rima širilo proti severu Italije ter od 
tam v Francijo in nemške dežele. Opis 
njunega trpljenja je iz poznejše dobe in se 
bere kot poučna zgodba, nima pa 
zgodovinske vrednosti. Krizant je bil že 
kristjan, ko ga je oče silil, naj se krščanski 
veri odpove. Vse je bilo zaman, zato ga je 
dal zapreti s petimi dekleti, ki naj bi ga 
zapeljale. Te so se pogreznile v trdno 
spanje, tako da z njimi ni bilo nič. Modra, 
boginji Vesti posvečena devica Darija, naj bi 
Krizanta pregovarjala, da zataji krščansko 
vero. Med njima se je razpletel pogovor o 
verskih vprašanjih in Krizant je o krščanstvu 
govoril tako prepričljivo, da je Darijo 
spreobrnil. Končno sta v očetovo veselje 
sklenila, da se bosta poročila, med sabo pa 
sklenila zaobljubo devištva. Skupno sta ljudi 
spreobračala h krščanstvu. Knez (sodnik) ju 
je dal zaradi tega vreči v jamo ter živa zasuti 
s peskom in kamenjem, kjer sta se zadušila 
ter dosegla venec mučeništva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Svete maše 
 
 

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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