
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lk 14,25–33 

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE 
IZKLJUČUJE DRUGIH 

 
Krščanstva ne moremo vzeti 
lahkomiselno. Jezus nas opozori pred 
skušnjavo, da bi udomačili vse in da bi 
iz vere ter Boga samega naredili eno od 
številnih sestavin velikega koktajla 
življenja. Za praznike in nekatere 
pogrebe gremo k maši, morda damo 
tudi kakšen dar za Cerkev in smo 
prepričani, da smo naredili celo več, kot 
smo bili do nje dolžni narediti. Vera je 
torej postavljena v svojo nišo poleg 
ostalih niš, ki so morda precej širše in jih 
predstavlja služba, zaslužek, politika, 
zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih 
stvari. 
Predvsem recimo eno stvar: človek, ki 
tako govori, ki zahteva, da bi bil ljubljen 
bolj kot oče, žena, otroci, je prenapet 
blaznež ali pa je Bog. Samo malo je 
treba pomisliti in zlahka ugotovimo, da 
srednje poti ni.  
Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo 
zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa 
vstopa v konkurenco z različnimi 
človeškimi ljubeznimi: do staršev, do 
sozakonca, do otrok ter do bratov in 

 
 
 
 
 
 
 
 sester. Kristus ni »tekmec v ljubezni« 
do nikogar in ni na nikogar ljubosumen.  
Ljubezen do Kristusa ne izključuje 
drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je 
namreč tisti, v katerem vsaka pristna 
ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo 
ter potrebno milost, da bi jo lahko živeli 
do zadnjih globin.  
Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne 
razočara; zahteva vse, ker hoče vse dati; 
pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se 
lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta 
človek, ki je živel pred dva tisoč leti v 
nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh 
zahteva to absolutno ljubezen? Odgovor, 
ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč 
nazaj, najdemo v njegovem zemeljskem 
življenju, ki ga poznamo iz zgodovine: on 
je prvi, ki je za človeka dal vse. »Vzljubil 
nas je in je daroval sam sebe za nas.«  
In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, 
da bi pomnožil človeške križe, ampak, da 
bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo 
rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa, 
bo našel križ brez Jezusa«, kar pomeni 
brez moči, da bi ga mogel prenašati. 
    

Po: E. Mozetič 
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ANGELI 
 

 

 
 

Mnogi umetniki so angele prikazovali s krili 
in s tem poudarili nekaj bistvenega: angeli 
delajo naše življenje lažje. V našem življenju 
se pojavlja mnogo situacij, ki se nam na prvi 
pogled zdijo težke. Čutimo notranji odpor, 
počutimo se pobite, preobremenjene in 
izžete. V takšnih trenutkih bi potrebovali 
angela, ki bi naši duši podaril krila, da bi 
stvari jemali lahkotneje, jih pogledali z 
nekega drugega zornega kota in jih morda 
celo videli povsem na novo. V situacijah, ki 
jih doživljamo kot težke, je dobro, da se ne 
osredotočimo na probleme ali se 
naprezamo, da bi z vso svojo močjo dosegli 
rešitev. V takšnih primerih bi morali 
preprosto pogledati na angela, ki je že pri 
nas, in postati pozorni na spodbudo, ki jo 
čutimo v svoji duši. Angel vse vzame 
lahkotno. Vabi nas, da kakšno stvar 
vzamemo bolj lahkotno in si ne nalagamo 
toliko. Kajti tako se izognemo nevarnosti, da 
bi se zlomili pod težo, ki si jo naložimo na 
ramena. 

A. Grün, Angel preprostosti 

MALI ŠMAREN – MARIJINO 
ROJSTVO 

 
Praznik Marijinega rojstva so začeli obhajati 
v Jeruzalemu, kamor je apokrifni (od Cerkve 
nepriznani) ‘Jakobov protoevangelij’ ali 
‘prvotni evangelij’ postavil spomine na 
Marijino otroštvo. Ta spis, katerega 
najstarejše prvine segajo v začetek 2. 
stoletja, pravi, da je bila hiša Marijinih 
staršev Joahima in Ane v jeruzalemski 
mestni četrti, kjer se pri Ovčjih vratih nahaja 
vodnjak z imenom ‘Probatika’ in je prav blizu 
kopeli Bethezda, kjer je, kot vemo iz 
Janezovega evangelija, Jezus ozdravil 
moža, ki je bil bolan osemintrideset let. Prvi 
kristjani so oboje, Probatiko in Bethezdo, 
istovetili. V bližini zdaj stoji cerkev sv. Ane, ki 
ji pravijo tudi cerkev Marijinega rojstva. Prva 
cerkev je bila sezidana med letoma 422 in 
438, sedanja je iz križarskih časov, grajena 
v romanskem slogu. V tej cerkvi je bila 
procesija na praznik Marijinega rojstva, ki so 
ga v Jeruzalemu od vsega začetka obhajali 
na današnji dan. 
 

 
 
Ta datum je sprejela tudi zahodna Cerkev. 
Praznik Marijinega rojstva je prešel v rimsko 
bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja in 
postal praznik veselja: na svet prihaja tista, 
ki naj postane Odrešenikova in naša mati. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame 
odrešenja. 
 

Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan II. 

 
 
 
 

 
28. Viktorija Strmčnik, Zg. kraj 16 
       2.12.1938 – 7.8.2022 
29. Štefan Sekalo, Trg 39 
       31.7.1938 – 11.8.2022 
30. Leopold Štumberger, Glavarstvo 20 
       23.101932 – 28.8.2022 
 

MOLIMO ZA NAŠE UMRLE! 
 

 
 
 
 
 V sredo imamo duhovniki naše dekanije 
svoje redno mesečno srečanje na 
Prevaljah. Lepo vabljeni k molitveni uri ob 
9.00 in k sv. maši ob 9.30. 
 V četrtek je praznik Marijinega rojstva 
– mali šmaren. Lepo vabljeni k sveti maši. 
 Škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice bo na Ptujski Gori v soboto, 10. 9., 
od 8.30 dalje (molitvena ura, pete litanije in 
ob 10.00 sveta maša). Lepo vabljeni! 

 Zaradi novonastalih okoliščin bomo 
z veroukom začeli v ponedeljek, 19. 
septembra. Vpis otrok v 1. razred 
verouka pa bo vseeno v soboto, 
10.9. med 8.00 in 11.00, kakor je bilo 
objavljeno. Otroka naj k vpisu 
pospremita njegova starša. Takrat 
boste lahko plačali veroučni zvezek 
/12 €/ in prispevek za katehezo, ki 
znaša 35 €.  

 Slovenski škofje so na 130. redni seji 
Slovenske škofovske konference, ki je bila 
9. maja 2022 v Ljubljani, potrdili štolnine in 
darove, ki začnejo veljati v vseh škofijah s 1. 
septembrom 2022. Tako bo dar za sveto 
mašo znašal 23,00 €. 

 Letos mineva 160 let od smrti bl. 
Antona Martina Slomška. Osrednja 
slovesnost ob tej obletnici bo v 
mariborski stolnici v nedeljo, 25. 
septembra, popoldan. Tega slavja se 
bomo udeležili tudi Prevaljčani in 
Slomšku, tako ljubečemu škofu otrok 
in mladine, priporočili izgradnjo 
naših župnijskih prostorov. Avtobus 
bo s Prevalj odpeljal  izpred 
župnijske cerkve ob 13.30, vrnili pa 
se bomo okrog 20.00. Cena prevoza 
je 8 €. Prosim, čim prej se prijavite!  
 Vseslovensko srečanje mladih v 
Stični bo v soboto, 17. 9. Letošnja Stična 
mladih bo potekala 17. septembra pod 
geslom Izberi vihar (Mt 14,22-33). Z 
geslom želimo mlade spodbuditi, da 
stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, 
osebno rast in življenje!  
Zbiranje se bo začelo ob 9.30. Program 
se bo zaključil predvidoma ob 
21.00. Mladi, lepo vabljeni. Prijavite se v 
župnijski pisarni do nedelje, 10. 
septembra. 
 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 77 €. 
Za izplačilo drenaže 
je potrebnih še 
37.411,91 €. 

 
 

HVALA ZA DAR! 
 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 
 



 

 
 
 

 

4. 9. 2022  –  ANGELSKA NEDELJA 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 pri sv. Barbari za +Ano Slanič 
 

PONEDELJEK, 5. 9., Mati Terezija 
 

18.00 za +Stanislava Majerič, vnukinja 
Maja z družino 
 

TOREK, 6. 9.,  Zaharija, prerok 
 

18.00 za +Leopolda Štumberger, osm., 
žena Angela z družino 
19.00 v Domu /za +Jurija Potočnika, 
Temeljnovi/ 
 

SREDA, 7. 9., Regina, mučenka 
 

9.00 molitvena ura nato ob 9.30 
somaševanje dekanijskih duhovnikov 
– za +župnika Gabrijela Cizl 
 

ČETRTEK, 8. 9. , ROJSTVO DEVICE 
MARIJE 
 

7.30 za +Jožico Kralj, Leskovčevi 
19.00 za +Anko in Leopolda Černjak 
 

PETEK, 9. 9., Peter Klaver 
 

7.30 za +Franca in Pavlo Koren 
 

SOBOTA,  10. 9., Nikolaj Tolentinski 
 

19.00 za +Franca in Jožefo Rožej in sorod. 
 

11. 9. 2022  –  24. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za vse umrle pri Pristovu 
11.00 Na Poljani za +Marijo Golob in 
Pepco Vogel 

9. september 
PETER KLAVER 

 

Sv. Peter Klaver se je rodil leta 1580 v 
Španiji v globoko verni družini. Po rodu je 

bil Katalonec. 
Študiral je na 
jezuitski univerzi 
v Barceloni in 
vstopil k jezuitom. 
Študiral je 
teologijo in 
filozofijo. V tem 
času se je zbližal 
s sv. Alfonzom 

Rodriguezom, ki je bil njegov duhovni 
voditelj. Nameraval je ostati le 
samostanski brat, tako kot je bil sv. 
Alfonz, a se je vendarle odločil za 
duhovništvo. Posvečen je bil leta 1616. 
Po posvečenju se je odpravil v Kolumbijo 
v misijone, za kar ga je navdihnil sv. 
Alfonz. Tu se je posvetil služenju 
temnopoltim sužnjem, ki so jih pripeljali iz 
Afrike. Krstil je več kot 30.000 črncev. 
Ko je stregel kužnim bolnikom, je pri tem 
tudi sam zbolel. Umrl je 8. septembra 
1654. Bl. Marija Terezija Ledochovska je 
misijonsko družbo za Afriko imenovala po 
njem Družba sv. Petra Klaverja. 
Sv. Peter Klaver je zavetnik črnskih 
misijonov in misijonskih sester sv. Petra 
Klaverja. 
 
 

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 
 
 

https://portal.pridi.com/dogodek/sv-alfonz-rodriguez-sveti-samostanski-vratar/
https://portal.pridi.com/dogodek/sv-alfonz-rodriguez-sveti-samostanski-vratar/
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