
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lk 15,1–32 

V OČETOVEM DOMU JE 
DOVOLJ PROSTORA ZA VSE 

 
Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki 
so kasneje pobesneli in ga križali. Križali 
so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih 
zaslug, njihovega prizadevanja za dobro 
itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o 
dveh sinovih, ki ne vidita dobrote Očeta in 
samo tekmujeta med seboj.  
Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne 
nastane huda lakota. Za svojega očeta se 
prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje 
očetove ukaze in si želi veseliti se s 
svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, 
da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si 
predstavljamo, kakšna bolečina je to za 
očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, 
kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem 
Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa 
tekmujemo med seboj in se malo menimo 
za Očeta. 
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata 
zguba, zajedavec, sramota zanj in za 
očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. 
Brat se primerja in tekmuje vse življenje. 
Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še 
nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na 

 
 
 
 
 
 

 grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da 
bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima 
meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: 
svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni 
mogoče razumeti v logiki tehtanja in 
merjenja znotraj človeške pravičnosti. 
Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga 
izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati 
pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni 
po svobodi, a ne zase, ampak za 
izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo 
za izgubljene, se odpravi na obrobje, med 
»svinje« in trpi lakoto. 
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni 
pogovori so ena sama zahteva. Oče je 
drugačen. Zna poslušati, razume, upa in 
čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi 
za drugega. Pravi pogovori niso 
tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo 
bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in 
občestvo. 
Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, 
da se nas Oče veseli. Da se resnično 
navdušimo nad njim in vsem, kar nam 
podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati 
in sestrami, ljubosumje in 'obiranje'. V 
Očetovem domu je dovolj prostora za vse. 
    

Po: E. Mozetič 
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Vsak med nami je tista izgubljena ovca, 
tisti izgubljeni kovanec. Vsak med nami je 
tisti sin, ki je zapravil lastno svobodo in 
sledil lažne idole, privide veselja, ter 
izgubil vse. A Bog nas ne pozabi, Oče nas 
nikoli ne zapusti. Je potrpežljiv Oče, 
vedno nas čaka. Spoštuje našo svobodo, 
a vedno ostane zvest. In kadar se vrnemo 
k njemu, nas sprejme v svojo hišo kot 
otroke, kajti nikoli nas ne neha čakati z 
ljubeznijo, niti za trenutek. Njegovo srce 
praznuje ob vsakem sinu, ki se vrne. 
Praznuje, ker je veselje! Bog ima to 
veselje, kadar eden od nas grešnikov 
pride k njemu in ga prosi odpuščanja. 
Jezus nas vse kliče, da sledimo 
vzpodbudi: 'Bodite usmiljeni, kakor je 
usmiljen vaš Oče'… Naj v teh dneh vsak 
pri sebi pomisli na osebo, s katero se ne 
razume, na katero je jezen, ki je ne mara, 
in nato zanjo iskreno moli ter postane do 
nje usmiljen, kakor je usmiljen naš 
nebeški Oče. 

E. Mozetič 

Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu:  
»Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo,  
ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele,   
se je pokvarilo. (2 Mz 32,7) 
 

Čim večkrat se je treba povzpeti »na 
goro«, da napolnimo baterije v osebnem 
stiku z Bogom. 
»Gora« je povsod, tudi v naši nižini: lastna 
soba, cerkev, kakšen samostan, romarski 
kraj, duhovne vaje, nekaj časa, ki si ga 
ukrademo kljub naši vsakodnevni 
zaposlenosti … 
Vendar pa krščanskega življenja ne 
moremo živeti na gori. Krščansko življenje 
je za vsakdan: za domove, podjetja, 
pisarne, ceste, bolnišnice, sindikat, 
politiko, medčloveške odnose. Kajti prav v 
nižini vsakdana se dobro usodno spopada 
z zlom. 
Bog Abrahamov, Izakov, Jakobov govori 

na gori, toda deluje v nižini, kjer živijo 
Marko, Simona, Stane, Barbara, Katarina. 
Molitev, zakramenti, sveta maša služijo 
življenju, ne pa obratno. 
Ne živimo zato, da bi molili, prejemali 
zakramente, hodili k maši. 
Molimo, prejemamo zakramente in 
hodimo k maši zato, da bi živeli.  
Klop je dobra, da zajamemo sapo. Toda 
zmago dosežemo zgolj na igrišču.  

Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj 
 

 
 Za duhovno rast 
 
 



POKAŽI MI SVOJO POT 
 

Gospod Jezus, vem, da me resnično 

ljubiš,  

in verujem, da je tvoj načrt za moje 

življenje načrt ljubezni. 

Vendar ti tudi priznam:  

včasih moje srce preplavi strah, ko 

mislim na svojo prihodnost. 
 

Nauči me živeti sedanji trenutek  

in pokaži mi, kako naj korak za 

korakom hodim za teboj.  

Opogumi me, da bom v vseh 

situacijah življenja  

iskreno iskal in izpolnjeval le tisto, 

kar ti želiš, da storim. 
 

Zlasti mi daj svojo Božjo modrost,  

ko se odločam, kam naj usmerim 

svoje življenje.  

Nakloni mi milost, da spoznam tvoj 

načrt,  

in daj mi apostolski žar prvih 

kristjanov,  

da pogumno uresničim vse, k čemur 

me kličeš. 

Pokaži mi svojo pot, Gospod Jezus! 
 

Po; Molite in spodbujajte k molitvi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Prihodnjo nedeljo, 18.9., bo prevaljska 
Karitas organizira srečanje ostarelih in 
bolnih naše župnije. Od 14.30 do 15.00 
bo priložnost za sv. spoved, ob 15.00 pa 
sv. maša s podelitvijo sv. maziljenja. Po 
sv. maši pa srečanje na »gomni«. Vsi tisti, 
ki ste še pri močeh, omogočite prevoz in 
drugo pomoč vsem tem oslabelim. Lepo 
vabljeni/ 

URNIK VEROUKA 2022-2023 
 

 

1. razred - (ga. Milena Verhnjak) 

Sreda              13.00 – 13.45 

                        14.00 – 14.45 

 

  2. razred - (župnik Franc Brglez) 

Ponedeljek          13.00 – 13.45 

                13.50 – 14.35 

 

3. razred - (ga. Milena Verhnjak) 

Četrtek           13.00 – 13.45 

                13.50 – 14.35 

 

4. razred - (župnik Franc Brglez) 

                  Torek        13.00 – 13.45 

                                13.50 – 14.35 

 

5. razred - (župnik Franc Brglez) 

       Četrtek            14.45 – 15.30 

6. razred - (župnik Franc Brglez) 

      Četrtek            15.45 – 16.30 

 

      7. razred - (g. Janko Potočnik) 

             Torek              16.20 – 17.05 

 
 

       8. razred – (diakon Sašo Popial) 

                  Sreda                15.00 – 15.45 

              

         9. razred /birmanci/ - (diakon     
                                           Sašo Popijal/ 
                 Sreda                15.50  – 16.35 

                                         16.40 – 17.25 
 

LEŠE: torek   13.00 - 13.45   1. in 2. raz. 
                    13.45 – 14.30     3. in 4. raz. 

5. RAZRED Z LEŠ IMA VEROUK NA 
PREVALJAH 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Hovnik – Plešej 100 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 37.311,91 €. 

 
 

HVALA ZA DAR! 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 

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 
 

PONEDELJEK, 12. 9., Marijino ime 
 

19.00 za +Ano in Ivana Glinik 
 

TOREK, 13. 9.,  Janez Zlatousti 
 

18.00 za +za +5 bratov Pisar 
19.00 v Domu /za +Ivana Kordež, 
nečakinja Mateja z družino/ 
 

SREDA, 14. 9., Povišanje sv. križa 
 

7.30 za +Nežo Linhart Lebič 
 

ČETRTEK, 15. 9. , Žalostna Mati Božja 
 

19.00 za +Antona in Rozalijo Ovnič 
 

PETEK, 16. 9., Kornelij, papež 
 

7.30 v zahvalo za uslišano prošnjo 
 

SOBOTA,  17. 9., Robert Bellarmino 
 

19.00 za +Ivana Borovnik in +sinova 
 

18. 9. 2022  –  25. NEDELJA MED 
LETOM 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ivana, Elizabeto in Jurija Mirkac 
ter +Frančiško Pepevnik 
15.00 SREČANJE OSTARELIH, sv. 
maša po namenu 

12. september 
MARIJINO IME 

 
Poseben praznik v čast Marijinemu imenu 
so najprej (leta 1513) uvedli v Španiji. 
»Ime je kakor podoba,« piše Franc 
Ušeničnik. »Podobo Matere Božje 
krasimo s cvetjem in prižigamo lučko pred 
njo, ki nam jo podoba predstavlja. Prav 
zato pa častimo tudi ime Marijino: 
izgovarjamo ga s spoštovanjem, kličemo 
ga z zaupanjem, slavimo ga v pesmih, ker 
nas to ime, kakor podoba, spominja na 
našo Mater in Kraljico. Marija je grška in 
latinska oblika za hebrejsko Mirjam; to 
ime je bilo pri Judih v stari zavezi zelo 
pogosto: priljubilo se jim je, ker ga je 
nosila sestra Mojzesa, modrega 
narodnega voditelja in rešitelja iz 
egiptovske sužnosti. Ime Marija je najbolj 
razširjeno žensko ime po vseh deželah 
sveta s krščanskim izročilom, in sicer po 
zaslugi največje in najlepše med ženami – 
Jezusove in naše matere Marije. V prvih 
krščanskih časih so verniki iz spoštovanja 
do Jezusove Matere deklicam le redko 
dajali ime Marija, v srednjem veku je 
veljalo skoraj za greh dajati to ime, v 
novejši dobi pa se je ime Marija silno 
razširilo. Obstajajo neštete oblike. O Mariji 
govori posebna veja bogoslovne znanosti, 
ki se ji pravi mariologija, tisti, ki se z njo 
ukvarjajo, pa so mariologi. 
 

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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