
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben 
živeti v danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je 
povsem pri svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi 
skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša 
šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote 
dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste 
dreves in kako se vse potaplja v čudovito luč. 
Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga 
obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, 
kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj postane 
veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli. 
Če sreča človeka, se povsem posveti temu 
srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar drugi 
človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki 
živi z vsemi svojimi čuti, ni treba priganjati k 
življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje 
bogastvo srca podeljeno z drugim.   

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
 

O BOG, HVALA TI ZA VSE 

(jutranja molitev) 
 

O Bog, iz tvoje roke naj mi bo podarjen 

ta da in vse, karkoli mi bo prinesel: ti si 

pot, resnica in življenje.  

Ti si pot: po njej bom hodil. 

Ti si resnica: njo bom gledal. 

Ti si življenje: tudi če me obdajajo 

trpljenje in hlad, sreča in vročina, 

vse je dobro, kakor pride. Daj, da mi bo 

v prid! 

V tvojem imenu začenjam. Amen. 

 

 

 

 
 

V TVOJE ROKE, DOBRI BOG 

(večerna molitev) 

 

V tvoje roke, dobri Bog, ti vračam ta 

dan. 

Ti si mi ga podaril, sedaj ti ga dam 

nazaj. 

Ohrani v meni, kar si mi podaril,  

naj vzklije seme, ki si ga danes zasejal,  

in ti zaključi, kar sem sam lahko le 

začel. Amen. 
Po; Youcat – molitvenik 

 

 

 

 
 
 Zaradi koncerta bo večerna sv. maša v 
soboto zvečer, 13.8., že ob 18.00.  
 

 Prihodnjo nedeljo /14.8./ na Poljani ne bo 
sv. maše zaradi bližine farnega praznika!  

 

 V nedeljo, 14. 8., na predvečer praznika 
Marijinega vnebovzetja, vabljeni k romarski 
sv. maši ob 20.00 in procesiji s svečkami, ki jih 
dobite pri vhodu v cerkev /á 1,5€/. Od 19.00 
dalje bo priložnost za sv. spoved /g. župnik iz 
Mežice/. O prazničnem dogajanju v župniji vas 
je že obvestila priloga Nedeljskega pisma 
minule nedelje. Tudi na spletni strani župnije, 
pri izhodu iz cerkve in na oglasnih mestih  se 
lahko seznanite s programom. 

 
 Oznanila 
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     19. NEDELJA MED LETOM 

 

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 

 

 

 

 

 

7. 8. 2022  –  19. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Terezijo Preglav, vnuki 
 

PONEDELJEK, 8. 8., Dominik, ustanovit. 
dominikancev 
19.00 za +Franca Koren, Marinka in Jože 
Prikeržnik 
 

TOREK, 9. 8.,  Edith Stein, mučenka 
18.00 Rudolfa Vogrin, obl., Juračevi 
19.00 v Domu /za +Hedvigo Rudl/ 
 

SREDA, 10. 8., Lovrenc, diakon 
7.30 za +Janija Vajdl, Dejan 
 

ČETRTEK, 11. 8. , Klara, devica 
19.00 za zdravje v družini 
 

PETEK, 12. 8., Ivana Šantalska 
7.30 za +Kristino Paradiž, brat Srečko z Zaliko 
 

SOBOTA,  13. 8., Gertruda, opatinja 
18.00 za vse +Dobrnikove 
 

14. 8. 2022  –  20. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Milana Brložnik, Cvetka 
in Marjan Berložnik 
20.00 za +Antona in Regino Veberič ter 
procesija s svečkami 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 50 €; N. N. 100 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 38.742,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVA! 

 
 
 

9. avgust 
TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA 

 (Edith Stein) 
 
Življenjska pot te svetnice našega časa se je 
pričela 12. oktobra 1891 v mestu Breslau, v 
današnjem poljskem  Wroclawu. Bila je 
sedmi otrok verne judovske družine. Ko je 
imela dve leti, je umrl oče, premožen lesni 
trgovec, in skrb za družino je padla na 
ramena matere Avguste. Nadarjena Edith je 
po končani srednji šoli izbrala študij filozofije. 
Ko si je leta 1916 z najvišjimi ocenami 
pridobila naslov doktorice filozofije, je 
doživela ‘prvo srečanje s križem’ ob ženi, 
katere mož je padel na fronti, pa je ta težka 
izguba ni strla. Njeno srce se je odprlo Bogu. 
Na novo leto 1922 je prejela sveti krst: za 
krstno ime si je izbrala ime Terezija. 
Nacistično divjanje zoper Jude je postajalo 
vse bolj silovito, zato so jo predstojnice 
poslale v karmel Echt na Nizozemskem, da 
bi bila na varnem. 2. avgusta 1942 so 
esesovci potrkali na vrata karmela Echt in 
zahtevali, da jim izročijo sestri Stein. Teden 
dni kasneje, 9. avgusta 1942, sta z drugimi 
300 žrtvami zgoreli v krematoriju zloglasnega 
koncentracijskega taborišča Auschwitz. 
 

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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