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18. SEPTEMBER 2022

25. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Lk 16,1–13
DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA
Evangelij nam predstavi zgodbo o
nekem ne preveč poštenem oskrbniku.
Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil,
kako nam Jezus pravi, naj se
zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno
in goljufivo ravna s tujim premoženjem.
Da pa bi pravilno razumeli smisel te
Jezusove prilike, ga moramo gledati v
okviru sobesedila. 16. poglavje
Lukovega evangelija namreč govori o
našem odnosu do imetja, do bogastva,
na neki način pa je to smiselno
nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer
vidimo, kaj nastane, če ima človek
napačen pogled na bogastvo. Ni težava
v samih materialnih dobrinah, temveč je
težava v srcu tistega, ki te dobrine
uporablja, saj piše Matejev evangelij:
“Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi
tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje
vprašanje, ki mi ga tako zastavlja
evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj
me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v
njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi
takšno iznajdljivost, kakršno ljudje
znamo imeti v zadevah tega sveta,

prenesti na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares
vse, kar je v naši moči, da bi same sebe
rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi
mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi
prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se
načeloma tepe s “kraljestvom tega
sveta”, vendar pa je logika, kako priti do
tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do
blaženosti, podobna. Nihče se ne more
rešiti sam, ampak si mora pridobiti
prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na
to, da si prijateljev nihče ne more
pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu
rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z
velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in
velikodušno srce. Tu gre torej za tisto,
kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu:
“Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi
naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo
trudili vsak dan za to, da bi svoje srce
upodabljali po Jezusovem in Marijinem
Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje,
ki morda ne bodo imeli nikakršnega
vpliva in moči na tem svetu, nam pa
bodo pomagali pridobiti prostorček v
nebesih.
Po: E. Mozetič

Za duhovno rast
In gospodar je pohvalil krivičnega
oskrbnika, da je preudarno ravnal.
(Lk 16,8)

Pač pa zato, ker za to početje
namenja denar,
uporablja možgane, domišljijo in
umetniške sposobnosti.
To, kar bi morali uporabiti mi,
da bi odgovorili na resnične potrebe
in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod,
moram
ekonomsko propagando.

pohvaliti

Ne zaradi tega, kar govori, pač pa
zato, kako govori.
Gospod, naše oznanjevanje je
prevečkrat oguljeno,
ponavljajoče in malomarno.
Gospod,
moram
ekonomsko propagando.

pohvaliti

Zaradi njene iznajdljivosti.
Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za
tebe!
Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj
Gospod,
moram
ekonomsko propagando.

pohvaliti

Ne zato, ker ji uspe prodajati majhne
in umišljene raje.
Pač pa zato, ker to počne z veliko
pretkanostjo in izredno spretnostjo.
Oboje bi morali uporabiti mi za
oznanjevanje tvojega raja.
Gospod,
moram
ekonomsko propagando.

pohvaliti

Ne zato, ker si zna izmišljati
zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni.

NEDELJA SVETNIŠKIH
KANDIDATOV
Tretja nedelja v septembru je v
slovenski Cerkvi že tradicionalno
posvečena
našim
svetniškim
kandidatom.
Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih
korakov, s katerimi so mnogi naredili
velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k
velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi
rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej
poti pa so nam lahko zgled in
priprošnjiki naši nekdanji in sedanji

sopotniki, ki so svoje korake že usmerili v
nebeško kraljestvo.
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako
leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali,
se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili
čimprej postavljeni za svetilnike na
življenjski poti. Njihov zgled nas vabi, da
dvignemo pogled od minljivih zemeljskih
stvari k Bogu.
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela
svetnike res posebne: najprej njihova
globoka in neomajna vera, potem njihovo
trdno upanje, ob njima pa goreča ljubezen
do Boga, ki se posebej kaže v ljubezni do
soljudi.
Povzeto po: T. Mohar

Oznanila
 V tem tednu /z 19.9.2022/ bomo
začeli z novim katehetskim letom.
Urnik je na spletni strani župnije, na
oglasni deski in še v tem Nedeljskem
pismu. Na spletni strani župnije pa je tudi
katehetsko
pismo
staršem
in
veroučencem.
Veroučenci naj k verouku prinesejo denar
za veroučni prispevek (dar katehetom,
ogrevanje, elektrika …) in učbenike, kakor
je navedeno v katehetskem pismu.

 Prihodnja nedelja je kvatrna. Pri sv.
mašah bo vaš dar namenjen za šolanje
semeniščnikov in bogoslovcev.
 Prihodnjo nedeljo vabljeni na
Brinjevo goro na lepo nedeljo. Sv. maša
bo tam ob 11.00. Ker ni za vse
dosegljiva, pa bosta redni sv . maši tudi
v župnijski cerkvi.


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 Popijal)
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:
N. N. 50 €; N. N. 27 €; Milan
Čebulc
50
€;
Peter
Dobrovnik 27 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 37.157,91 €.
HVALA ZA DAR!

Svete maše

Svetnik tedna

18. 9. 2022 – 25. NEDELJA
MED LETOM

19. september
JANUARIJ

7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Ivana, Elizabeto in Jurija Mirkac ter
Frančiško Pepevnik
15.00 SREČANJE OSTARELIH IN
INVALIDOV – SV. MAŠA PO NAMENU

Neapeljčani se vsako leto na njegov trojni
praznik zberejo v stolnici. Na glavni oltar
prinesejo glavo sv. Januarija, shranjeno v
dragoceni skrinjici, in monštranco z
dvema stekleničkama njegove krvi.
Temnikasta strjena kri postane za nekaj
časa tekoča, nato pa se spet strdi. Rodil
se je verjetno v Neaplju sredi tretjega
stoletja v ugledni plemiški družini. Postal
je duhovnik in zaradi krepostnega življenja
in temeljite izobrazbe kmalu tudi škof v
mestu Benevent severovzhodno od
Neaplja.
Med
Dioklecijanovim
preganjanjem so zaprli njegovega
prijatelja sv. Sozija. Beneventski. Škof
Januarij se je odpravil v Neapelj, kjer mu
je uspelo skrivaj priti v ječo, da je tam
zaprte kristjane tolažil. Ob nekem takem
obisku so ga prijeli in peljali pred
cesarskega namestnika Timoteja. Ker ga
ta ni mogel pripraviti do tega, da bi zatajil
vero, ga je dal grozovito mučiti, po
mučenju pa ga je skupaj z drugimi
kristjani prepustil zverem v amfiteatru, ki
pa jih niso raztrgale. Cesarski namestnik
jih je tedaj dal obglaviti. To se je zgodilo
19. septembra leta 304.

PONEDELJEK, 19. 9., Januarij, škof
18.00 za +Valentina Skuk, osm., žena
Jožica ter hčerkiTanja in Darinka
19.00 za +Valentina Arnold
TOREK, 20. 9., Andrej Kim in drugi
korejski mučenci
18.00 za +Adolfa Dobrodel, Jožeta
Hauptman in +Prikržnikove
19.00 v Domu /za +Nikolaja Kralj, Franc z
družino/
SREDA, 21. 9., Matej, apostol
7.30 za +Ivana Lebiča
ČETRTEK, 22. 9. , Mavricij, mučenec
18.00 za +Petra Sonjak, osm., sestra Pavla
19.00 za +družini Gradišnik – Petrič
PETEK, 23. 9., Pij, duhovnik
7.30 za zdravje in v dober namen
SOBOTA, 24. 9., Anton M. Slomšek
19.00 somaševanje:
- za +Leopolda, Marijo in Aleksandra Gerdej
- za +Rutarjeve
25. 9. 2022 – SLOMŠKOVA NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Matevža Potočnik
11.00 lepa nedelja na Brinjevi gori, sv.
maša za +Šumnikove

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

