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Mt 24,37–44 

NOETOVI DNEVI 

DANAŠNJEGA ČASA 

 

 

 

Jezus nam v današnjem evangeliju ne 

govori o potopu in o tatu le mimogrede, 
temveč naravnost in načrtno. Naglaša, da so 
takšne reči znamenja njegovega prihoda. V 

razmeroma kratkem odlomku pove to kar 
trikrat. Vsakršen potop je le podoba potopa 
Noetovih dni, a tudi tisti je le prapodoba 
prihoda Sina človekovega ob koncu sveta. 
Takrat bo v resnici vse potopljeno, takrat 
bo v resnici prišel tat, ki bo vse spodkopal. 
Tisti dan bo prišel iznenada in 

nepričakovano. Ene bo zalotil pri mizi, druge 

pri poročnem obredu, spet druge na polju ali 

kjerkoli že. To nikakor ne pomeni, da bi bile 

te dejavnosti same po sebi kaj slabega. Pomeni 

pa, da bo vse, karkoli je kdo delal, toliko 

vredno, kolikor je bilo storjeno v zavesti 

pričakovanja prihoda Sina človekovega. 

Sprejeti ali zavrnjeni ne bomo po kakšnih 

matematičnih pravilih ali po kakšni slepi 

usodi, temveč po meri odgovornosti, s 

katero smo jedli in pili, se ženili in možile, 

delali na polju ali mleli na kamnu. 

Potop Noetovih dni ni bil usmerjen v 

uničenje, temveč v razčiščevanje dobrega in 

zla. Tako bo tudi s prihodom Sina 

človekovega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jezus nas ne straši, temveč vzgaja. Vzgaja k 

pripravljenosti, da dostojno dočakamo največji 

dan tega sveta. Njegov dan, dan, ki bo vreden 

videti novo nebo in novo zemljo, naše vstajenje in 

odrešenje. 

Še eno zanimivost lahko izpostavimo iz prvega 

berila. Izaija pravi: »Zgodilo se bo poslednje   

dni.« 
 

 

 

Poslednji dnevi so možni le, če so bili prvi. 

Noben konec ni mogoč brez začetka. Med 

seboj sta povezana in drug od drugega odvisna. 

Začetek bo prišel do svoje dopolnitve v 

poslednjih dneh. Največja večina ljudi 

poslednjih dni na zemlji ne bo dočakala, a nihče 

ne more zato reči, da se ga prihodnost ne 

tiče. Vse življenje se moramo pripravljati na te 

poslednje dneve. Vsi časi so v Božji roki in vanje 

nas je Bog postavil zato, da se posvetimo! To 

imejmo v mislih še posebej skozi ta adventni čas. 

 

Po: p. F. Cerar 
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 1. adventna nedelja 
            

               

 
 

NEDELJSKO PISMO 

         župnije   Prevalje 
 

 



 
 

Za duhovno rast  
 

 
OB NEDELJI KARITAS 

 
Vedno je 

največji 

izziv 

župnijske 

Karitas in 

tudi župnije ohranjati človečnost, 

dobronamernost in sprejetost za vsakega 

človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi če 

ima težave z zasvojenostjo, če je jezen na 

ves svet, na svojo družino ali službo, če je 

celo agresiven, če se je vdal v usodo in 

žalost, če nima najboljših navad in 

vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj 

mu pripada ..., kot da smo servis, je 

pred nami oseba. Gledamo v oči človeka 

s svojim dostojanstvom, ki je narejen po 

Božji podobi. Če je prišel do nas, zagotovo 

potrebuje pomoč, ne samo v hrani, ampak 

največkrat v potrebi, da bi bil v naših 

očeh vreden. Mogoče bo preko naših 

dobrih del celo odkril pot do Jezusa. 

Zato je prihodnost župnijske Karitas in 

župnije, da postaneta dom za vse 

izključene, ki ne sodijo nikamor, pa 

vendar so tukaj in vendar so ljudje s 

srcem, ki bije. To je dom, ki ga lahko tudi 

v fizični obliki skoraj ob vsakem času 

obiščeš, se pogreješ, celo kaj prebereš, 

predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki 

mu ni vseeno zate. In ko steče beseda, so to 

prvi koraki k spremembi na bolje. 
 

Po: P. Tomažič 

 

Kakšnih misli in občutkov ste danes 

stopili v to 1. adventno nedeljo? 
 

Mogoče: Veselim se tednov pred božičem – z 

vso njihovo čarobnostjo, velikimi in malimi 

skrivnostmi ter vonjem po kuhanem vinu in 

piškotih! Morda pa tudi: Ojoj ..., pošlji 

voščilnice, pripravi darila, kdaj mi bo vse to 

uspelo? Nekateri morda pomislijo na 

svetleče oči svojih otrok ali vnukov, ko ti 

nestrpno odštevajo dneve in komaj čakajo, 

da se rodi Jezušček! Mogoče pa tudi: Nič 

nočem slišati. Moje življenje je postalo 

temačno. Sploh ne vem, kako bi letos 

praznoval božič. 

Da, vse to je lahko: čarobnost, stres, 

veselje, tesnoba, vprašanja. Tako raznolik 

zna biti advent in nekajkrat se napetost 

zariše tudi v bogoslužju: prepevamo »Čuj iz 

višav veseli glas« – medtem ko v evangeliju 

slišimo tudi: »Bodite torej budni, ker ne 

veste, kdaj se vrne hišni gospodar« (Mt 

24,42). Slednje čisto nič ne zveni kot ‚mili 

advent‘. 
 

Kaj pa je pravzaprav advent? 
 

 
 

Alfred Delp, jezuit, ki so ga leta 1945 

usmrtili nacisti, pravi: »Advent je čas 

pretresenosti.« V bogoslužju v teh tednih 

nastopi vijolična, barva spokornosti. 

Nakazuje, da smo iz adventa morda 



napravili nekaj, kar sploh nima kaj opraviti z 

njim. Advent še ni božič – tudi ni ljubek 

in prijeten. Advent nas želi učiti čuječnosti, 

da bi na novo usmerili pogled ter se 

pripravili na Gospodov prihod. Advent – 

to niso svetlo sijoča drevesca, temveč sij 

male sveče sredi teme. Advent je čas, v 

katerem lahko raste hrepenenje, hrepenenje 

po polnem življenju, po njem, ki prihaja, da 

prinese pravičnost in veselje! 
 

              Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič 
 
 

 

Oznanila  
 

 

⯌ Danes je nedelja Karitas – nabirke pri 

svetih mašah bodo namenjene pomoči 

potrebnim v naši škofiji in župniji. 
Hvala za vsak vaš dar! 
⯌ S prvo adventno nedeljo vstopamo v 

adventni čas. Na ta prihod se je treba 

pripraviti. Zato je priložnost, da v tem času 

vsak kristjan naredi inventuro svojega 

verskega in duhovnega življenja. Postavi si 

vprašanje: »Kakšen kristjan sem?« Na 

podlagi odgovora opravi tudi osebno sveto 

spoved, ki naj bo sestavni del priprave na 

božič. 

Lepo povabljeni v tem adventnem času k 

osebni in družinski molitvi, doma ob 

adventnem venčku. Povabljeni k obisku sv. 

maše, predvsem pa k sveti spovedi. 

Priložnost zanjo bo pred sv. mašo. 

⯌ Pred nami je prvi četrtek in prvi petek z 

ustreznimi pobožnostmi. 

⯌ Na prvi petek bo duhovnikov obisk 

bolnih in ostarelih po vaših domovih.. 
Svojci, poskrbite, da se vaši domači, ki ne 

morejo več v cerkev, pred prazniki srečajo 
z Jezusom v zakramentih. 
⯌ Otroci so pri verouku prejeli adventni 
koledar. Letos preko zgodb spoznavamo 
bl. Pauline-Mari Jaricot, mlado 
ustanoviteljico misijonske družbe, ki je z 
drobnimi dejanji spreminjala svet. Skupaj s 
starši naj zgodbe berejo zvečer ob 
adventnem venčku. Nato skupaj molijo 
večerno molitev. Trudijo se za obisk svete 
maše in za dobra dela. V sredini je priloga 
za misijonski hranilnik. Vanj zbirajo 
»sadove« njihovega adventnega 
premagovanja in odpovedi v korist pomoči 
potrebnim otrokom v misijonskih 
deželah, ob božiču pa jih bodo prinesli k 
jaslicam.  

⯌ V župnijski pisarni lahko dobite 

Marijanski koledar – 3,00 €, Družinska 
pratika 6,90 € in enolistni stenski koledar 
– 0,70 €. 

 

 NAROČNINA za verski tisk za leto 

2023:  

- DRUŽINA: 149,00 €;  

- OGNJIŠČE 37,40 €;  

- MOHORJEVE 2024: 55 € 

/naročniki za leto 2023 jih lahko že 

dobite v župnijski pisarni/. 

 
  

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
 

N. N. 40 €; N. N. 50 €; 
Družina Rener 100 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 
37.137,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVA! 



27.11. 2022 – 1. ADVENTNA 

NEDELJA 
 

 

 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 

9.30 za +Milana Brložnika, obl. in +Marijo, 

družina Kladnik 

PONEDELJEK, 28. 11., Katarina 
Laboure 

18.00 za +Justino in Tomaža Štaudeker in 

+hčerki 

TOREK, 29. 11., Saturnin 

18.00 za +Štefana Sekalo, brat Luka z družino 

19.00 v Domu za +Jožefo Špiler, Ženovčevi 

SREDA, 30. 11.; Andrej, apostol 

7.30 v dober namen 

PRVI ČETRTEK, 1. 12.; Klementina 
  18.00 molitvena ura za duhovne poklice  

  /vodijo pevci/, sv. maša v zahvalo                           

PRVI PETEK, 2. 12., Vivijana 

18.00 za +Rozko Potočnik 

PRVA SOBOTA, 3. 12., Frančišek 
Ksaverij 

18.00 za +Lenarta Marina in +Andrejčeve 

 

 

  
   7.30 za vse žive in pokojne župljane 

 

   9.30 za +Predanove 
 

 

1. december 
 

KLEMENTINA MARIJA 
 

Ljuba moja Marija Klementina. Leta 1964, ko 

je svet zajela beatlomanija in se je vse treslo v 

ritmu rokenrola, je tvojo domovino 

– Kongo – treslo iz povsem drugih 

razlogov. Oboroženi vstajniki, ki so hoteli 

prevzeti oblast, so požigali in morili vse 

pred seboj. In napoti jim je bil tudi 

samostan redovnic misijonark Svete 

Družine, v katerega si dvajsetletna vstopila 

in kjer si delovala kot učiteljica in 

vzgojiteljica, in slovela po svoji modrosti, da 

je k tebi po nasvete hodil celo krajevni škof. 

Lahko bi se izognila smrtni obsodbi, ko bi se 

vdala krutemu polkovniku, ki se te je 

poželel, a si ostala neomajna. 

»Posvečena sem Bogu in nihče me ne bo imel. 

Rajši umrem kot prelomim svojo obljubo,« 

si dejala preden so te strahovito pretepli, 

pobili s puškinim kopitom in nazadnje – kot 

Kristusa na križu s sulico – tebe pa z 

bajonetom prebodli. 

Ljuba moja Marija Klementina Anaurite 

Nengapeta! Obilo žegna za tvoj god. Pa     nam 

ga vrni in izlij na nas, ter skupaj z Marijo 

Goretti, bdita nad nami, predvsem nad 

mladino, da svoje nedolžnosti ne bodo 

izgubljali, ampak podarjali. 
 

Gregor Čušin (S svetnikom na ti) 
 
 

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  
 

4. 12. 2022 – 2. ADVENTNA 

NEDELJA 

 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

