
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OB EVANGELIJU 
DANAŠNJE NEDELJE 

 
Nekateri mislijo, da molijo le ljudje, ki 
niso kos pritiskom sodobnega življenja. 
Trdijo, da Boga ni, in da tisti, ki molijo, le 
sami sebi zagotavljajo, da imajo stvari, 
ki se jim dogajajo, smisel. Molitev jim 
pomaga, da se obvarujejo življenjskih 
težav. 
In vendar molitev pogosto sploh ni 
tolažba. Za mnoge kristjane je molitev 
neprestan boj; ni vedno prijetna in od 
molivca zahteva marsikaj. Kristjani 
verujemo, da molitev ni psihološka 
prevara. Verujemo v Boga, ki ravno po 
molitvi ljudem pogosto sprevrača skrbno 

negovane načrte.  
Kristjani verujemo, da molitev spreminja 
ljudi in dogodke in ne samo človeka, ki 
moli. Molitev je zato ena izmed 
poglavitnih prvin naše krščanske vere. 

 
 
 
 
 
 
 
Jezus je s svojim zgledom k molitvi 
vzpodbujal svoje učence. Vzpodbuja pa  
tudi nas. Nenazadnje nam je dal prvo 
molitev, ki jo danes imenujemo očenaš. 
A ne pozabimo: ob molitvi tudi 
premišljujmo o besedah, ki jih izrekamo! 
 

 

                                                               

Po: D. Watson, Jezus nekdaj in danes 

 
 

 
 
 
 

 

Spoštovani in dragi 

prevaljski  župljani! 

 

Tako sem  naslovil moje 

pismo minulo nedeljo kot 

prilogo našega 

tedenskega  župnijskega 

glasila.  Z njim sem vam 

obrazložil razloge za moj 

odhod iz župnije Prevalje. 

Upam, da ste ga z 

razumevanjem sprejeli. 
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               17. nedelja med letom 

      ANINA – KRIŠTOFOVA 

 

     

 

 

NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 

 
 Oznanila 
 
 



Za razrešitev župnika na 

Prevaljah z 31.7.2022 mi 

je g. nadškof že poslal 

odlok. Zato sem na svoje 

stroške v makolskem 

župnišču, kamor bi se 

naselil, že dal brusiti 

parket, prebeliti prostore 

in kupil potrebno 

pohištvo. Vse to znaša 

nekaj tisoč eur. Torej sem 

mislil resno. 

V petek, 15.7., ko sem 

objavil svoje pismo, pa se je 

začelo drugače. Člani ŽPS 

in gospodarskega sveta so 

pri g. nadškofu takoj 

zahtevali termin za 

pogovor z njim, ki je bil v 

Mariboru minulo sredo. 

Udeležili so se ga 

predstavniki ŽPS, GS in 

član gradbenega odbora 

za izgradnjo pastoralnih 

prostorov. Na rotenje 

omenjenih in s privolitvijo 

g. nadškofa sem bil 

navzoč tudi jaz. Dosežen je 

bil dogovor, da g. nadškof 

izda soglasje za župnijski 

projekt, jaz pa ostanem 

župnik na Prevaljah, 

seveda z upoštevanjem 

predlogov, ki sem jih 

izpostavil. S slednjim je  g. 

nadškof hotel govoriti še s 

komisijo za prestavitve 

duhovnikov v nadškofiji.  

V večernih urah istega 

dne /v sredo/ sva z g. 

nadškofom govorila še po 

telefonu. 

 

Kaj naj rečem o tej precej 

zapleteni prevaljski 

zadevi.  

Nisem si premislil, ne, kar 

sem sklenil zaradi 

nastale situacije, da 

odidem,  temveč moram 

priznati, da sem klonil 

pod pritiskom članov ŽPS, 

gospodarskega sveta, 

odbora za izgradnjo 

prostorov, predvsem pa me 

je tisti večer prestrašila in 

zgrozila izjava g. 

nadškofa, da če grem jaz s 

Prevalj, gredo pa Prevalje 

pod soupravo druge 

župnije, torej ostanejo brez 

lastnega duhovnika. V 

tako katastrofo pa 

prevaljske župnije res ne bi 

mogel zapeljati . 

V petek  me je po e-pošti g.  



nadškof obvestil, da je  

preklical odlok o mojem 

odhodu s Prevalj in da 

daje soglasje za gradnjo. 

Torej ostajam na 

Prevaljah in lahko 

gradimo pastoralne 

prostore! 

 

Z vami vred se sprašujem, 

čemú vse to. Iskreno 

zapisujem, da sem zadnje 

mesece živel na Prevaljah, 

podoben vozniku z 

zategnjeno ročno zavoro. 

Od 31. marca nisem 

mogel prestopiti praga 

tako rekoč nobene hiše v 

župniji. A ljudska modrost 

pravi, da je vse za nekaj 

dobro. Zanesem se nanjo. 

Ne, kot da bi bilo 

nepomembno, kar se je 

dogajalo v bližnji 

preteklosti z župnijo in 

menoj, temveč je daleč 

pomembnejše to, kar je 

pred nami. Drug 

drugemu pomagajmo 

zakopati minule 

bridkosti, da bomo z roko 

v roki sploh sposobni 

ustvariti svetlejšo 

prevaljsko prihodnost. 

Sedaj imamo več možnosti. 

Le upam lahko, da česa 

podobnega z 

nadškofijskega peskovnika 

več ne pride. G. nadškof je 

mene in vse vas povabil k 

»novemu obdobju« 

zaupanja in sodelovanja. 

 

 

 Včeraj, 23. julija 2022, sta zlato 
poroko obhajala Angela in Marjan 
Štajner iz Kota 9. 
 

ČESTITAMO! 
 
 Danes praznujemo Krištofovo 
nedeljo. 
Po svetih mašah je blagoslov prevoznih 
sredstev in udeležencev v prometu.  
V imenu vseh misijonarjev, ki so deležni 
vaše pomoči, se vam iskreno 
zahvaljujemo za dobrotljivost in vam 
želimo srečno vožnjo na vseh vaših 
poteh. Ostanite velikodušni dobrotniki 
mobilnosti naših misijonarjev. 
 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 20 €; Rudi Vogel 50 
€. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 38.892,91 
€. 
 

HVALA ZA DAR! 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

24. 7. 2022  –  ANINA,  
KRIŠTOFOVA NEDELJA 

 

7.30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 pri sv. Ani na Lešah za +Pavlo 
Mirkac, Ivan Mirkac 
 
PONEDELJEK, 25. 7., Jakob st., apostol 
19.00 po namenu Blaža Lodrant 
 

TOREK, 26. 7.,  Joahim in Ana, starši 
Device Marije 
18.00 Heleno Oder obl., biblična 
skupina Ravne 
19.00 v Domu 
 

SREDA, 27. 7., Gorazd in drugi učenci 
Cirila in Metoda 
7.30 v zahvalo za uslišano prošnjo - 
Mirjam 
 

ČETRTEK, 28. 7. , Viktor I., papež 
19.00 za +Rudolfa Novak, Marinka in 
Darko Dobrodel 
 

PETEK, 29. 7., Marta, Lazarjeva sestra 
7.30 za +Ivana Fužirja, sestra Dragica 
      
SOBOTA,  30. 7., Peter Krizolog, škof 
19.00 za +Stanislava Majerič, sestra Cilka 
 

31. 7. 2022  –  18. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ivana in Marjana Borovnik 

 
 

 
28. julij 

VIKTOR I. 
 

Papež Viktor I. je Cerkev vodil deset let, in 
sicer od 189 do 199. Ima izredne zasluge 
glede največjega praznika naše Cerkve, 
velike noči. Sklical je škofe na več 
zborovanj, da bi mu namreč pomagali 
skupno določiti datum velikonočnega 
praznika, katerega obhajanje do tedaj ni 
bilo enotno. Večina se jih je izreklo za 
praznovanje na nedeljo, v Mali Aziji pa so 
veliko noč še vedno hoteli obhajati 16. 
nizana. Papež Viktor je ukazal, naj jo 
praznujejo na nedeljo. Neposlušnim je 
zapretil s kaznijo izbočenja. Sveti Irenej, 
škof v Lyonu v sedanji Franciji, doma pa 
iz Male Azije, je začutil, da bi ta odlok 
utegnil odtegniti od Cerkve cele pokrajine, 
enotnosti pa ne bi rodil, zato je papežu 
spoštljivo pisal, da naj ta odlok umakne, 
saj zadeva ni verska, ampak se tiče le 
cerkvenega življenja. Papež je sklep res 
preklical. Prvi Nicejski koncil leta 325 je 
ukazal: velika noč naj se v vsej Cerkvi 
praznuje v nedeljo po prvi pomladni polni 
luni. To pravilo velja še danes in po 
datumu velike noči, ki se iz leta v leto 
spreminja, se ravnajo vsi premakljivi 
prazniki cerkvenega ali bogoslužnega 
leta. 

 
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 
 
 

 
 Svetnik tedna 
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