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ČIGAVI BOMO?
Evangelij današnje nedelje nam predstavlja
Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so
zanikali vstajenje. Vendar so ravno glede te
teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga
spravili v zadrego in osmešili vero v
vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz
namišljenega primera: Neka žena je imela
sedem mož, ki so umrli drug za
drugim; vprašali so Jezusa: 'Čigava bo torej
ta žena, ko bo umrla?' Jezus, ki je vedno
krotak in potrpežljiv, najprej odgovori, da za
življenje po smrti ne veljajo ista merila kot
za to zemeljsko. Večno življenje je
drugačno življenje v drugačni razsežnosti,
kjer med drugim ne bo več poroke, ki je
vezana na naše bivanje na tem svetu.
Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo
živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne
moremo okušati ali si ga predstavljati. Tako
je Jezus to razložil.
Za tem pa gre Jezus, če lahko tako
rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo
in izvirnostjo navaja Sveto pismo, da
resnično z občudovanjem gledamo na
našega Učitelja. Potrditev vstajenja je
Jezus našel v prizoru, ko je Mojzes pred

gorečim grmom in se Bog razodene kot
Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje
ime je povezano z imeni mož in žena, s
katerimi se On veže, in ta vez je močnejša
od smrti. Mi lahko tudi rečemo za odnos
Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš
Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi
On nosil naše ime. To On z veseljem pove
in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus
pravi: 'Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih,
kajti njemu vsi živijo.' In tista odločilna in
temeljna vez je zaveza z Jezusom. On
sam je Zaveza, Življenje in Vstajenje. V
Jezusu nam Bog podarja večno življenje.
Podarja ga vsem in tako imamo po njem
vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično
kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog
pripravlja, ni preprosto odprava tega
sedanjega, je življenje, ki presega našo
predstavo, saj nas Bog nenehno
preseneča s svojo ljubeznijo in
usmiljenjem.
Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno
nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne
projicirajmo tega življenja v večnost, v
drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj
večnost osvetljuje in daje upanje
zemeljskemu življenju vsakega od nas.
Po: E. Mozetič

Za duhovno rast

HVALA ZA VSE

BOG NAREDI VSE NOVO IN ŽIVO
»Kakšna so nebesa?« je vprašala
Mojca.
»Ne vem,« je odgovoril dedek. »A
predstavljaj si, da si nov piščanček v
jajčni lupini. Svet, ki ga vidiš, je precej
temen. Potem pa se nekega dne izvališ
na naš veliki svet in vse je svetlo, sijoče
in drugačno.«
Mojca je zaprla oči. Poskušala si je
predstavljati, da je nov piščanček, ki se
izleže na dedkovem velikem sončnem
vrtu. Ko je odprla oči – je sonce bleščalo
in vrt je bil čudovit!
»V nebesih bomo tudi mi drugačni,« je
rekel dedek.
»Ampak ti me boš poznala in jaz bom
poznal tebe. In imeli bomo nova telesa,
ki nas ne bodo bolela, ne bodo škripala
ali preminila. Ne bomo se utrudili,
postarali ali zboleli. Pomisli na gosenico.
Nekega dne se spremeni v rjavo bubo
brez leska, potem pa …«
»Potem pa je čudovit metulj!« je rekla
Mojca.
Poletela je okrog vrta, kot bi imela
metuljeva krila. Bila je vesela, da lahko
Bog vse naredi novo in živo. On naredi,
da se piščančki izvalijo iz jajčne lupine
in da se bube spremenijo v metulje. On
naredi, da prašna semena zrasejo v
rdeči mak in češnjeva drevesa zrasejo iz
majhnih rjavih češnjevih koščic.
Po: M. Strašek Januš, Mati resnične
ljubezni

Gospod, zahvaljujem se ti
za vse svoje življenje,
za luči in sence, za veselje in
žalost,
saj potrebujem vse.
Zahvaljujem se za sonce,
prav tako tudi za dež:
sonce me lepo ogreje,
dež me prijetno osveži.
Zahvaljujem se za pohvalo,
enako pa tudi za grajo:
pohvala me spodbudi, okrepi,
graja pa me modro pouči.
Zahvaljujem se za zdravje,
pa tudi za kakšno bolezen:
zdravje mi omogoča, da
delam,
v bolezni pa čutim svojo
nemoč.
Zahvaljujem se za občestvo,
toda tudi za tiho samoto:
občestvo mi podarja ljudi,
v samoti pa si z menoj Ti.
Reinhold Abeln

Kristjani so postali
32. Eva Juraja
33. Lia Juraja
34. Tim Lesjak
35. Kajetan Gorenšek
36. Ažbe Slatinšek
ČESTITAMO!

Umrli so
39. Ana Gerdej, Trg 29
16.7.1931 – 4.10.2022
40. Franc Pongrac, CUDV Črrna
1.9.1950 – 1.10.2022
41. Ana Kopušar, Leše 81
11.6.1936 – 19.10.2022
42. Jožefa Kavtičnik, Trg 45
24.10.20226.3.1937 43. Katarina Petrič, Trg 66
30.4.1927 – 25.10.2022
MOLIMO ZA NAŠE RAJNE!

Oznanila
 Danes kristjani praznujemo zahvalno
nedeljo, zato je prav, da pomislimo na
vse tisto za kar moramo biti hvaležni
Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem
svetu ne more živeti in preživeti sama
zase, tudi župnija ne.
Zato iskrena hvala vsem, ki na kakršen
koli način pripomorete, da je naša
župnija »živa«. Vse je in naj ostane
namenjeno širjenju božjega kraljestva
med nami.

Naših pevcev in organistov glas je božji
glas, ki odmeva v naši sredini; Karitas
še posebej daje občutiti božjo
darežljivost;
člani
župnijskega
pastoralnega so vaši izbranci za
duhovno služenje župniji; kateheti
darujejo svoje moči otrokom, da bi
Jezusa vzljubili in mu sledili; cerkveni
ključarji bolj kot drugi čutijo gospodarska
in finančna bremena župnije; molitvena
skupina uresničuje Jezusovo naročilo,
da je treba moliti in se ne naveličati;
ministranti ob oltarju krepijo naše
sodelovanje pri sv. bogoslužju; za
čistočo cerkve si tedensko skozi vse leto
vzamejo čas razne skupine faranov;
prav tako tudi tedensko ne izostane skrb
za cvetje v cerkvi in žrtvovanje za
snažnost notranjosti župnišča; muhasta
tehnika nenehno potrebuje strokovno
pomoč; tudi Mohorjan želi biti rodovitna
mladika naše župnije; spoštljivo in
hvaležno se je spodobno obrniti k vsem
dobrotnikom naše župnije tako v
denarju, dobrotah in delovni pomoči.
Srčno, srčno sem hvaležen zlasti vsem
tistim, ki v naklonjenosti do župnije vidijo
župnijske potrebe in jih prepoznajo kot
ene izmed svojih nalog. Prvi v vrsti takih
samoiniciativnih,
požrtvovalnih
in
pripravljenih župniku pomagati je Stanko
Pšeničnik. Njemu in vsem omenjenim,
pa še komu, ki sem ga spregledal,
prisrčna hvala!
 Zaradi odsotnosti diakona Saša Popijala,
veroučenci 8. in 9. razreda v sredo ne bodo
imeli verouka.
 V župnijski pisarni lahko dobite
Družinsko pratiko za leto 2023 (á 6,9 €) in
Marijanski koledar za prihodnje leto (á 3 €).

DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
Rok Petrič 100 €; Polde Vivod 30 €.
Za izplačilo drenaže je potrebnih
še 37.358,91 €.
HVALA ZA DAROVA!

Svete maše
6. 11. 2022 – ZAHVALNA NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 v dober namen
PONEDELJEK, 7. 11., Ernest, opat
18.00 za +Lenarta Marin
TOREK, 8. 11., Bogomir, škof
18.00 za +Minko in Mirka Čegovnik
19.00 v Domu za +Franca Fortina,
Janez Viderman
SREDA, 9. 11., Posvetitev lateranske
bazilike
7.30 za +Marijo Brglez, obl. in +Mihaela
ČETRTEK, 10. 11. Leon Veliki, papež
18.00 za +Damjana Hojnika, sestrična
Zorica
PETEK, 11. 11., Martin, škof
7.30 v zahvalo /Gorenšek/
SOBOTA, 12. 11., Jozafat, škof
18.00 za +Elizabeto in Rudolfa Pečnik
13. 11. 2022 – 33. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Stanislava Majeriča, nečakinja
Mici z družino
11.00 na Poljani za +Marijo in Karla
Pristovnik

9. november
TEODOR (BOŽIDAR)
Teodor iz Euhaite v Mali Aziji je bil grški
svetnik in vojak. Teodor je bil navaden
vojak v cesarski vojski v severovzhodnem
delu Male Azije. Mučeniško smrt naj bi
pretrpel okoli leta 306. Legendarno poročilo
o njegovem trpljenju ve povedati, da je kot
vojak rimske vojske prišel v mesto Amasia.
To je bilo v času, ko je bil Maksimiljan
sovladar v rimski državi in je razglasil nove
odloke zoper kristjane. Ker je bil Teodor
kristjan, so ga višji poveljniki poklicali na
zagovor. Ukazali so mu, da mora darovati
bogovom. »Moj Bog je Kristus, edini Božji
Sin. Zanj sem pripravljen pretrpeti vse
muke tega sveta.« Dali so mu tri dni časa,
da si premisli in daruje rimskim bogovom.
Ponoči pa je Teodor vzel baklo in zažgal
tempelj Kibele, boginje rodovitnosti. Zgrabili
so ga in ga vrgli v ječo. Ko je po strašnem
mučenju napol mrtev ležal v temni, smrdljivi
ječi, se mu je v blesteči svetlobi prikazal
Kristus in ga vneto spodbujal k srčnosti.
Spremljal ga je zbor mož v belih oblačilih s
palmami v rokah, ki so peli psalme, in
ohrabreni zapornik se jim je pridružil. Ko so
stražarji slišali petje, so se v strahu
razbežali. Naslednji dan so pogumnega
pričevalca živega sežgali na grmadi.
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

