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ZADNJA URA
Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega,
slehernega življenja. K temu razmišljanju
nas želi spodbuditi Božja beseda teh
zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko govori
o koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so
imeli modro navodilo: »Kar delaš, delaj
modro in misli na konec!« Za vse bomo
nekoč dajali odgovor, nas prepričuje
Jezus, vendar mi živimo preveč površno
in si tega ne jemljemo k srcu. Da bo ta
odgovor za nas lažji, se skušajmo vsak
večer, ob koncu dneva, postaviti na
zatožno klop. Tožnik bo naša vest, Božji
glas v nas, mi pa bomo pred njo
zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam
izpraševanje vesti, ki naj bi bilo zadnje
opravilo krščanskega človeka, preden
leže k počitku. Vsak dan je lep košček
našega življenja. Ne vemo, kdaj nastopi
za nas zadnji dan. Gospod pride kot tat,
opozarja Jezus. Ne veste ne dneva ne
ure. Bodite pripravljeni!
Božja beseda iz Stare zaveze nas
poučuje: »Misli na poslednje reči in
vekomaj ne boš grešil!« Smo sredi
meseca novembra, ki je posvečen misli

na naše drage pokojne. V začetku
meseca smo okrasili njihove grobove s
cvetjem in na njih prižgali sveče; kot
kristjani smo tudi kaj zmolili, saj molitev
koristi več kot rože, sveče in lepi
nagrobniki. Romati na grobove je koristno
za nas same, saj nam ti zadnji domovi
dajo vedeti, da naša pot neizogibno pelje
proti grobu, ki pa je le vmesna postaja –
čakalnica za vstajenje.
V življenju se velikokrat obnašamo zelo
nespametno in včasih kar smešno. Toliko
nam je do tega, da bi nekaj veljali pred
ljudmi: delamo se dobre, poštene, čeprav
nam naša vest govori drugače. Vzemimo
si vsak dan nekaj trenutkov v zbranosti in
prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo
se, kaj bi hotel iz mene narediti Bog s
svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili
mi. Moja vest je moje notranje oko. »Če
tvoje oko temno, kolika bo tema!« pravi
Jezus. In vemo, koliko teme je v ljudeh,
ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati
Božjega glasu v sebi.
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po
reku: »Vsak je svoje večne sreče ali
nesreče kovač!«
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Vsi vemo: za jesenjo pride mraz in potem
sneg in potem zima. In pozimi je vse kot
mrtvo, le človek in luč ognja kažeta, da
življenje še ni umrlo.
Prav tako vsi vemo, da se bliža večer in
noč, ko se sonce prevesi v drugo polovico
dneva. In ponoči se zdi, kot da je zemlja
izumrla, le luči so kakor tleča iskra, iz
katere v jutru sije novo življenje. Prav tako
vemo, da je človeško življenje kot leta, kot
dan, da vznikne, se razcveta in izgine v
nadčutna področja stvarnosti.
A čeprav znamo
urejati življenje v
skladu s časi,
vedno
znova
pozabimo
na
pouk
narave:
oditi bo treba, pa
ne v brezno
niča, temveč v
naročje
Stvarnika. Končati in dovršiti moramo rast
dni na zemlji, potem pa položiti sadove
pred Večnega.
Tako nas uči narava, v kateri živimo.
Tudi nadnarava naravne danosti podpira
in dopolnjuje. Zato nam Cerkev zadnjih
nedelj cerkvenega leta bere odlomke, ki
govorijo o koncu sveta ali poslednjih
časih, predno bodo nastopile štiri
poslednje reči: smrt, sodba, nebesa ali
pekel.
Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv
tudi svet sam. Ima svoj začetek in konec.
Kakor o začetku sveta ne vemo veliko,

tako tudi o koncu ne: preroške knjige in
Kristusove prilike nam te prihodnje
resnice skušajo osvetliti. Dejstvo pa je, da
ne vemo ne ure ne dneva, tako da se
moramo truditi za pravo pot vsak dan
znova. Le tako bomo lahko ob koncu
prispeli Njemu v objem.
Po: Bogoslužno leto B

PISMO SV. MIKLAVŽU
Blaž se je slučajno ozrl na koledar, ki je visel
na steni. Za obrnit je ostal le še en list.
Nenadoma je zavpil: »Neža, Neža! Prosim,
napiši mi pismo za Miklavža!«
Blaž je znova pocukal starejšo sestro za
rokav, saj se ni takoj odzvala.
»Saj ne bo dolgo, obljubim!«
»No, prav,« se je vdala Neža. »Si že pripravil
papir?«
Blaž je pokimal, bel papir je porisal in ga
okrasil s snežinkami. Neža je bila
presenečena, bratec se je zares potrudil.
»No, pa začniva! Dragi Miklavž …«
»… jaz sem Blaž in sem zelo priden. Ne, ne,
to ne bo dobro … Kaj naj napišem? Aha, že
vem. Dragi Miklavž! Tukaj Blaž. Upam, da si
zdrav in da si letos nisi zlomil nobene noge.«
Neža je smeje pisala Blaževo pripoved.
»Letos sem bil zares priden in zato imam
veliko želja! Prosim, prinesi mi avto na
baterije pa lego kocke pa dirkalno stezo in
plastelin in …«
»Blaž, ne moreš naročiti vsega tega, to je
vendar preveč!« je bila odločna Neža. »Izberi
si eno ali dve igrači …, pa bo Miklavž že
vedel, kaj bolj potrebuješ.« Neža je ponovila
besede, ki jih mama v dneh pred Miklavžem
vsako leto večkrat izreče.

»Če pa ne vem, kaj bi …« Blaž je bil razočaran, a
je hitro našel rešitev: »Kaj pa če vseeno napiševa
kar vse? Pa bo potem že Miklavž izbral …«
Neža se je strinjala in zapisala Blaževe želje v
pismo. Na koncu je pripisala: To so moje želje,
Miklavž, ti pa izberi, kar najbolj potrebujem.
Blaž se je še podpisal na papir.
»Neža, napiši še hvala,« je prosil sestro.
Neža je HVALA napisala na drug papir in
ponudila Blažu svinčnik. »Kar sam prepiši, saj ni
težko.« Blaž je bil vesel izziva. Z velikimi tiskanimi
črkami je k podpisu napisal HVALA. Nato je obrnil
še papir, ki mu ga je prej dala Neža, in nanj še
enkrat napisal HVALA NEŽA. Nato je objel
sestrico in jo zasipal s poljubčki tako močno, da
sta oba padla s stola po tleh. »Oh, ti bučko,« se je
smejala Neža in stisnila Blaža.
Po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki

Oznanila
 V tednu od
14. do 20.
novembra
2021 bomo tudi
letos obhajali
teden
zaporov.
Naslov letošnjega tedna zaporov je
»Pomislite na vrane …«. Upanje nam
pomaga prepotovati potovanje iz temin
bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do
kraja, kamor lahko posije svetloba. Bog skrbi
za nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali
težko življenje postane, ni Bog nikoli oddaljen
in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.
Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in
rastimo v svojem skupnem razumevanju
vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakega izmed
njegovih otrok, da bi se tako kot vrane
vzpenjali, končno svobodni, polni zaupanja v

njegovo preskrbo in ljubezen do nas. Molimo
za družbeno povezanost in obnovljene
odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen
Boga, ki hrepeni po bližini z vsako
posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po
imenu.
 V cerkvi in župnijskih prostorih vzdržujte
medsebojno razdaljo, razkužujte roke ter nosite
zaščetne maske. Tisti, ki pristopate k sv.
obhajilu po sredini cerkve, prihajajte samo v eni
vrsti Za vse starejše od 12 let je obvezno
izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v cerkev
in druge župnijske prostore.
 Na minulo zahvalno nedeljo ste številni
dobrotniki s svojimi prinešenimi dobrotami in tudi
priloženim denarjem lepo obložili župnijski oltar.
Marljivi sodelavci naše karitas pa bodo
poskrbeli, da vaši velikodušni darovi sedaj
pridejo v prave roke. Več o tem ob nedelji
karitas. Naj dobri Bog obilno blagoslovi vašo
dobroto!
 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.
Darovalci za drenažo na
Lešah:
N. N. 50 €; N. N. 300 €; N.
N. 200 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 42.726,91 €.

HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
14 . 11. 2021 – 33. NEDELJA
MED LETOM

7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Karla Vugrinec
11.00 na Poljani za +Kristjana Perovnik,
Rezka Kompan in Danica Beričič
PONEDELJEK, 15. 11., Albert, škof
18.00 za +Stanka Majerič, Angela Novak
TOREK, 16. 11.; Marjeta Škotska, kraljica
18.00 za +Jerico Kert, Zmesovi
SREDA, 17. 11.; Elizabeta Ogrska
7.30 za +Elizabeto Poberžnik
ČETRTEK, 18. 11., Karolina, mučenka
17.00 za +Magdaleno Štrigl, osm., svojci
18.00 Jožeta Kotnik, obl.
PETEK, 19. 11., Matilda, redovnica
7.30 za zdravje in božjo pomoč
SOBOTA, 20. 11., Edmund, kralj

18.00 za +Angelo Novak, Erika Ferk
21. 11. 2021 – KRISTUS KRALJ
NEDELJA CERKV. PETJA IN GLASBE
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +v družinah Ovnič in Kodela
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

