
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mr 12,38–44 
KDO JE ZARES BOGAT? 

 

Slovenski pregovor pravi: »Prej dobiš od 
mrtveca besedo kakor od bogatina dar.« 
Apostol Jakob v svojem pismu svari 
bogate ljudi, da jim bo bogastvo v veliko 
breme na dan sodbe, če ga ne bodo prav 
uporabljali, še bolj pa, če so ga nabrali po 
krivični poti. V Apostolskih delih beremo, 
da so imeli v prvi krščanski skupnosti 
verniki vse skupno: bogati so prodajali 
svoje premoženje, denar pa prinašali 
apostolom, ki so od tega delili vsem, 
kolikor je kdo potreboval. Reveža ni bilo 
med njimi. In prav zaradi te dejavni 
ljubezni so jih pogani občudovali. Bolj ko 
se je Cerkev na zunaj širila in je raslo 
število njenih članov, težje je bilo 
uresničevati ta vzor skupnosti. Vedno pa 
je za Jezusove učence veljala zapoved 
dejavne ljubezni do bližnjega, brez katere 
je vse krščanstvo zgolj mrtva črka. 
Dandanes govorimo o treh bistvenih 
dejavnostih Cerkve: oznanjevanju verskih 
resnic in načel, posvečevanju po 
zakramentih, ki jih je postavil Jezus, sad 
obojega pa je dejavna ljubezen, ki ji s tujo 
besedo pravimo karitas. 

 
 
 
 
 
 
Iz vsakdanjega življenja dobro vemo, da 
za uresničevanje dobrodelnosti ni 
najpomembneje, da smo premožni, 
ampak da imamo čuteče srce. »Kdor ima 
ljubezen v svojem srcu, ima vedno nekaj, 
kar lahko da,« je dejal sv. Avguštin. Zgled 
take dobrote nam s prstom kaže Jezus v 
današnjem evangeliju. Ko je bil s svojimi 
učenci v jeruzalemskem templju, jih je 
opozoril na dar uboge vdove, revne žene, 
ki je v tempeljsko zakladnico vrgla 
»samo« dva novčiča. »Resnično vam 
povem,« je dejal Jezus, »ta uboga vdova 
je vrgla več ko kot vsi, ki so metali v 
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od 
svojega preobilja; ta pa je od svojega 
uboštva dala vse, kar je imela, vse, kar 
potrebuje za svoje preživetje.« 
Naj nam bo vzpodbuda pri našem odnosu 
do denarja slovenska duhovna pesem z 
naslovom Dva novčiča, ki jo je zložil 
duhovnik Franc Juvan, v drugem delu 
pravi: »Zdaj pa se zamislimo, / koliko mi 
dajemo / za sestradane ljudi, / ki nimajo 
niti dveh novčičev. / Dostikrat 
zapravljamo, / a pri tem pozabljamo / na 
nesrečne množice, / ki čakajo naša dva 
novčiča.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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ZAHVALNA NEDELJA 
 

Pridelki narave niso samoumevni. 
Lahko bi bila polja brez semen, hranil in 
dežja.  
Lahko bi bila tla peščena in nerodovitna. 
Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi? 
Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli 
užitnih plodov? 
Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib? 
Kako bi se prehranjevali? 
Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju? 
S čim bi si potešili lakoto? 
Lakoto po hrani sveta. 
 

 
 
Ko je Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti 
naravo, ki ga živi. 
Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo 
obnavlja, da daje svoj sad. 
Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani 
množice. 
Bog navrže več, kakor more človek zaužiti. 
Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. 
A ljudje umirajo od lakote, ker so na svetu 
mogočneži, ki si prilaščajo 
darove narave na račun drugih. 
Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, ampak 
ropajo, plenijo, požigajo 
in dopuščajo, da so bratje in sestre ranjeni v 

dostojanstvu, 
ko si pridobivajo dobrine zemlje. 
Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. 
Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi 
trpeli ljudje našega veka. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

 
 
Danes je zahvalna nedelja, priložnost za 
zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na 
tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da 
nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji 
hvala vsem sodelavcem, ki na različne načine 
sodelujete pri verskem, pastoralnem in 
gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem, 
pastoralnim, bogoslužnim in liturgičnim 
sodelavcem: katehistinji in katehistoma, 
pevcem in pevkam cerkvenega pevskega 
zbora in vsem, ki so se ukvarjale z otroškim 
petjem v cerkvi. Še posebej organistoma in 
zborovodju, bralcem božje besede, 
ministrantom. Hvala vsem članom 
Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, 
vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše 
župnijske cerkve in veroučnih prostorov. 
Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri 
delovnih akcijah in rednemu čiščenju 
župnišča. Bog povrni vsem dobrotnikom in 
vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje 
župnije.  
Zato ob zahvali tudi povabilo k sodelovanju v 
življenju župnije, petju  v odraslem in 

 
 Za duhovno rast 
 
 



otroškem cerkvenem pevskem zboru, zlati 
vas vabim, k nedeljskemu bogoslužju. 
Naj vas varuje in obdaruje dobrotljiva Božja 
roka! 

 

 
33. Nik Žunkovič 
34. Ana Domej 
35. Bine Mandl 
 

ČESTITAMO! 

 
57. Uršula Krevzel,       
      Zelen breg 24 
20.10.1934 - 
11.10.2021 
58. Valentin Krof, 
      Javornik 28 
30.7.1942 - 15.10.2021 
59. Jožefa Kralj,  
      Leše 83 
22.3.1932 - 16.10.2021 
60. Franc Slemenjak, Stražišče 10 
      14.10.1935 – 17.10.2021 
61. Leopoldina Kotnik, Zagrad 25 
      27.9.1923 – 16.10.2021 
   

MOLIMO ZA NAŠE RAJNE! 
 

Če je življenje romanje  
proti nebeški domovini,  

je starost čas,  
ko čisto naravno mislimo  

na prag večnosti. 
 

(sv. Janez Pavel II.) 

 

 Prevaljska karitas bo letos zaradi 
nepredvidenih zdravstvenih razmer 
izdelovala adventne venčke samo po 
naročilu. Za venček z navadnimi svečami 
boste dali 8 €, s posebnimi svečami pa 12 
€. Naročila zbirajo po telefonu 041 489 165 
do 20. novembra. 

 Na prostoru pred župnijskim gospodarskim 
poslopjem je postavljen kontejner, v katerem 
naši skavti zbirajo papir. Obdarite jih. 

  V cerkvi in župnijskih prostorih vzdržujte 

medsebojno razdaljo, razkužujte roke ter 
nosite zaščetne maske. Za vse starejše od 
15 let je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT 
za vstop v cerkev in druge župnijske 
prostore! 

 

 Drenaža pri cerkvah na Lešah je 
zaključena. Počutimo se nekoliko 
olajšane, saj je končni znesek za plačilo 
nižji od ponudbe in znaša ne prvotnih 
120.175,56 €, temveč 103.415,58 €. Od tega 
zneska župnijo zavezuje plačilo 52.741,95 
€. Doslej smo za pokritje tega zneska 
zbrali 9.465,00 €.  Dolg, ki ostaja, znaša še 
43.276,91 €. 
    
 

Darovalci  
za drenažo na 
Lešah: 
N. N. 5 €,  N. N. 10 €; 
Terezija Preglav 50 €. 
 

Za izplačilo drenaže 
je potrebnih še 
43.276,91 €. 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 



 

 
 

 

 

7. 11. 2021  –  ZAHVALNA NEDELJA 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Amalijo Mori, Silvo in Veronika 
Berložnik 
 

PONEDELJEK, 8. 11., Bogomir, škof 
18.00 za +Marijo Žaže, obl. In sorod. 
 

TOREK, 9. 11. posvetitev lateranske b. 
18.00 za +Marijo Brglčez, obl in sorod. 
 

SREDA, 10. 11.; Leon Veliki, papež 
7.30 za +Uršulo Krevzl, sin Franc  
 

ČETRTEK, 11. 11., Martin, škof  
18.00 za +Martina in Jožeta Jezernik, 
Rafko in Anka Pečnik 
 

PETEK, 12. 11., Jozafat, škof  
7.30 za +Bogomirja Partlič, brat Jože z 
ženo Sonjo 
 

SOBOTA, 13. 11., Stanislav Kostka, 
redovnik 

18.00 za +Marjana in Ivana Borovnik 
 

 

14. 11. 2021  –  33. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Karla Vugrinec, obl. 
11.00 na Poljani za +Kristjana Perovnik, 
Rezka Kompan in Danica Beričič 
 

13. november 
STANISLAV KOSTKA 

 

Rodil se je 28. oktobra 1550 na gradu Rostkow 
v sloveči rodbini Kostka, ki je v poljski državi 

zavzemala visoke službe in častna mesta. 
Šolal se je ob domačem učitelju. Nato je z 
bratom Pavlom odšel na Dunaj na jezuitsko 
gimnazijo. Sprva sta živela v internatu, nato 
v hiši nekega protestanta. Brat je svobodo 
izrabil tako, da je zahajal v slabo družbo in je 
zanemarjal študij, Stanislav pa je ostal zvest 
šolskemu delu in vzgoji svojega značaja. To 
bratu ni bilo po volji, saj je bil Stanislav zanj 
živi očitek njegove napačne poti. Sam je 
pomoč za vztrajanje na svoji poti iskal v 
molitvi in v pogostem prejemanju obhajila. 
Po treh letih šolanja je stopil v jezuitski red. 
Kot sedemnajstleten je nato peš odpotoval v 
Rim, kjer ga je vrhovni voditelj reda sprejel 
za novinca v rimskem samostanu. Očetu je 
sporočil, kje je, in ga prosil, naj izreče svoj 
pristanek, da bo potem mirnejši. Oče mu je 
sprva napisal zelo strogo pismo, v katerem 
mu je očital nehvaležnost, a mu je naposled 
dal svoj pristanek in blagoslov. Stanislav je 
nato bil vsem vzor: pobožen, v molitvi kakor 
zamaknjen, med tovariši veder, sproščen, 
vesel, razigran, okoli sebe je izžareval čistost 
in vedrino. Vedno je bil pripravljen pomagati. 
Vneto je častil Mater Božjo. V jezuitskem 
redu je bil dobrih devet mesecev, kajti že 15. 
avgusta 1568 je nenadoma zbolel in umrl v 
18. letu življenja. Že vnaprej je povedal, da 
bo praznik nebeške Matere obhajal pri njej. 
Za svetnika je bil razglašen leta 1726, njegov 
god pa obhajamo 13. novembra. 
 
 
 

 

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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