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VSAK KRISTJAN JE PREROK
Današnja Božja beseda govori o
preroku kot Božjem poslancu. Svojemu
izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal
preroke, da bi Izraelce spominjali na
zavezo, sklenjeno na gori Sinaj. Tam jim
je Bog zagotovil: če boste hodili po
mojih potih, če boste spolnjevali moje
zapovedi, vas bom vedno varoval; če pa
boste na svoje obljube pozabili, vas bom
prepustil samim sebi. Ko so Izraelci
prišli v obljubljeno deželo, kjer jim je
zemlja bogato obrodila, so v udobju
kmalu pozabili na svojega Dobrotnika in
se oprijeli navad svojih poganskih
sosedov. Bili so gluhi za opomine Božjih
poslancev prerokov, skušali so jih celo
na razne načine utišati, da jim ne bi
vznemirjali vesti. Bog pa je njihovo
oznanjevanje potrjeval s tem, da so
ljudstvo zadele razne preizkušnje. Kadar
je ljudem »šlo za nohte«, so se spet
spomnili na Boga. Trdovratnim Judom
smo prepogosto podobni tu mi, ki se na
Boga spomnimo tedaj, ko nas zadene

kaj hudega.
Bog pa nas je izbral za višjo nalogo:
želi, da bi bili njegovi preroki v
današnjem času, v teh razmerah in
okoliščinah. S svojim življenjem naj bi
oznanjali resničnost tistega sveta, o
katerem govori Jezus v evangeliju.
Nalogo bomo najbolje izpolnili tedaj, ko
se otresemo svoje pomembnosti in
postanemo preprosto orodje v Božjih
rokah. To je lepo izkusil apostol Pavel,
velik prerok Nove zaveze. Za
oznanjevanje evangelija je zastavil vse
svoje sile in izredne sposobnosti. Pa še
več bi storil, če ga ne bi mučila neka
skrivnostna peklenska sila, zaradi katere
je trpel. Bog je to preizkušnjo dopustili in
Pavlu dejal: »Dovolj ti je moja milost.«
Pavel je prišel do spoznanja: »Močan
sem tedaj, ko sem slaboten.« Torej
takrat, ko po meni deluje Vsemogočni.
Pri krstu smo postali deležni Kristusove
preroške službe. Bodimo njegovi
pričevalci, preroki sodobnega časa; pa
ne le v času preizkušnje, temveč
sleherni dan.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
KAMEN, PALICA IN DREVO
Bohinjsko jezero se je bleščalo v večerni
svetlobi. Polnilo je dno doline, ki so jo
objemali gozdovi, rdeče nebo je napovedalo
konec dneva. Blaževa družina je bila v hribih,
veliko so hodili, opazovali gozdove in se
pogovarjali. Preden so se vrnili na planino v
svoj počitniški dom, so se ustavili še na
razgledni točki.
Blaž je s palico streljal kamenčke proti pečini.
Ati mu ni dovolil blizu roba, pa si je izmislil
svojo igro. Oboževal je palice; kjer koli je bil,
si je vedno poiskal palico, zato ga je starejša
sestra Neža včasih hecala in ga klicala
Paličnjak.
»Še dva grižljaja pojej, Blaž …« ga je
spodbujala mami in hkrati tlačila zadnjo kislo
kumarico v usta dvoletnega Antona.
Le Neža je že zdavnaj zaključila svojo
hribovsko večerjo, naslonila se je na deblo
močnega starega drevesa in risala. Ko so
hodili na družinske izlete, je v svoj nahrbtnik
vedno stlačila še barvice in beležko. Vsakič,
ko so imeli daljši počitek, je nastala nova
risbica.
»Neža, bi prosim lahko odložila barvice,
toliko, da skupaj zmolimo?« je hčerko
nagovoril ati.
»Prav, takoj zaključim …«
»A kar tukaj bomo molili?« je zanimalo Blaža:
»Zakaj pa? Potem ko bo noč, v postelji, ne
bomo več?«
»No, pred spanjem lahko preberemo še kaj iz
Svetega pisma ali katero od knjižic, ki ste jih
vzeli s sabo, sedaj pa bomo molili tu, v naravi.
Zelo lepo je, kajne? Sonce počasi zahaja,
Anton je tudi miren, zdi se mi dober čas …«
Ati se je ozrl proti mami, ki je pokimala.
»Poskusimo!«

Ati je vzel v naročje Blaža in se naslonil na
Nežino drevo: »Vsak naj v roke vzame nekaj
iz narave. Nekaj, kar vam je všeč ...« Blaž je
pomahal s svojo palico. »Do sedaj si se igral
s palico, sedaj pa jo opazuj … Poglej, tukaj
ima
majhno
grčo. S
prstom
počasi
sledi
letnicam
…« Ati
je poskušal umiriti najstarejšega sinka. »Ali je
te črte narisal Bog?« je zanimalo dečka.
»Seveda, tako kot je tebi ustvaril kodre, je
drevesu ustvaril letnice in grče …«
»Odlično idejo imam!« Neža je odložila
svinčnik in objela drevesno deblo. »Mami
stiska Tončka, ati Blaža, jaz bom pa drevo.«
Naslonila je glavo na deblo in s prsti
raziskovala razbrazdano skorjo.
Mama je pomislila, da bo deklica vsa od
smole; hotela jo je opozoriti, pa se je ugriznila
v jezik. Moliti tako, da objemaš drevo, je res
dobra ideja.
S tal je pobrala zanimiv kamen. Anton jo je
vprašujoče gledal in še sam prijel zanj ter ga
pobožal. Mama je zaprla oči in naslonila svojo
brado na malo kuštravo glavico.
Čudovito večerno molitev so tako opravili v
naravi in se skupaj zahvalili za prijeten
počitniški dan ter vse stvarstvo, ki jih obdaja.
Po: M. Pezdir Kofol, Zakaj

Kristjani so postali
3. Jon Petrič
4. Matevž Hudopisk
5. Ela Kos
6. Lan Leskovec
7. Vita Čerpnjak
8. Teo Gal Kragelnik
9. Taja Koroš

10. Tim Slemnik
11. Val Logar
12. Urh Radič
13. Elena Juwan
14. Nace Kovač
15. Iva Vivod
16. Mia Dimnik
ČESTITAMO!

Umrli so
32. Doroteja Kovač, Trg 61
5.2.1932 – 6.6.2021
33. Zoran Golob, Pod gonjami 2
7.9.1957 – 10.6.2021
34. Henrik Lasnik, Zagrad 57
28.11.1938 – 11.6.2021
35. Frančiška Juvan, Perzonali 7
3.12.1932 – 14.6.2021
36. Lovrenc Kert, Perzonali 14
27.10.1933 – 18.6.2021
37. Peter Ranc, Zelen Breg 10
18.3.1939 – 22.6.2021
38. Berta Jožefa Komar, Trg 38
15.3.1945 – 24.6.2021
SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI!

Oznanila
 Cerkvi na naših Lešah spadata v sam vrh
slovenske kulturne dediščine. Njuna sanacija
gre v milijonski znesek. Vlaga v njima povzroča
že skoraj nepopravljivo škodo. Strop v cerkvi sv.
Ane, ki je iz prve polovice 17. stoletja, je zaradi
vlage načela lesna goba, pred propadom pa so
zaradi vlažnosti prostora tudi freske iz istega
stoletja. Zavod za varstvo kulturne dediščine
Maribor /ZVKD/ je opozarjal župnijo zaradi
premalo skrbnega odnosa do teh dveh kulturnih
spomenikov. Že več kot 10 let pa ministrstvo za
kulturo /država/ ni objavilo razpisa za
sofinanciranje kulturnih spomenikov, brez

finančne pomoči pa župnija ni sposobna
primerno vzdrževati teh dveh biserov. Takšno je
bilo naše stališče v odnosu do pripomb ZVKD
Maribor. Letos v februarju pa je bil objavljen
razpis in župnija se je s posebnim priporočilom
in zavzetostjo ZVKD Maribor nanj prijavila.
Dosegli smo maksimalno višino državnega
sofinanciranja, ki po zakonu znaša 49°%
investicije. Podjetje ISB iz Maribora je izdelalo
projekt za drenažo okrog obeh cerkva in znaša
in sanacijo temeljev, ki znaša kar 120.175,55 €.
Ministrstvo bo prispevalo 58.985,64 €, župnija
pa mora zbrati 61.189,91 €, kar predstavlja za
nas breme blizu neznosnega. Če svojega
deleža ne prispevamo, v celoti izgubimo tudi
republiški prispevek, kar bi pa bila zgodovinska
škoda. Z deli pa moramo končati do 30.9.2021.
Zato vljudno prosim vse župljane in krajane
Prevalj k finančni velikodušnosti, da s svojimi
prispevki zberemo omenjeno vsoto za ohranitev
cerkva sv. Volbenka in sv. Ane. Denar lahko
osebno izročite v župnijski pisarni ali pa ga
nakažete na TRR župnije Prevalje. O zbranem
znesku bom redno poročal v našem nedeljskem
pismu. Hvala za razumevanje!

Darovalci
Oznanila
Za župnijske potrebe: N. N. 100 €; N. N. 100 €;
Čegovnik Silva 20 €; Tomaž Levar 20 €; Terezija
Preglav 50 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
4. 7. 2021 – 14. NEDELJA MED LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za Marijo in Martina Pšeničnik
PONEDELJEK, 5. 7., Ciril in Metod
18.00 za +Berto Jožefo Komar, osm., sin
Alojz z družino

19.00 za +Regino Skutnik Lodrant, Miha in
Mojca Kovač
TOREK, 6. 7., Marija Goretti
19.00 za +Jožeta in Martina Jezernik
SREDA, 7. 7., Vilibald, škof
7.00 za +Hedvigo Rudl, molitvena skupina
ČETRTEK, 8. 7., Gregor, škof
19.00 za +Jožeta, Marijo in Zdravkota Rožej
ter sorodnike
PETEK, 9. 7., Avguštin Rong, mučenec
7.00 za +Dorotejo Kovač, Ane Marie in
Stanko Kert
SOBOTA, 10. 7., Amalija, redovnica
19.00 za +Amalijo Borovnik, Rezka in Danica

11. 7. 2021 – 15. NEDELJA MED
LETOM
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Žažetove
11.00 na Poljani za +Elizabeto in Simona
Dlopst

Papež Frančišek
je na praznik
Brezmadežne
/8.12.2020/
razglasil leto sv.
Jožefa, varuha sv.
Družine in družin
ter zaščitnika sv.
Cerkve, ki bo
trajalo do
8.12.2021.

Radi in pogosto se mu priporočajmo!

K TEBI, O SVETI JOŽEF,
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH,
IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI
TVOJO PRESVETO NEVESTO,
PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI
TVOJEGA VARSTVA.
PRI LJUBEZNI,
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO
DEVICO, BOŽJO MATERJO,
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,
S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,
TE PONIŽNO PROSIMO,
OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ,
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS
S SVOJO KRVJO IN
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO.
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE,
VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO
JEZUSA KRISTUSA;
ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE,
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA.
PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES,
O MOGOČNI NAŠ VARUH,
V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME,
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI,
TAKO BRANI ZDAJ
SVETO CERKEV BOŽJO
VSAKEGA ZALEZOVANJA IN
NASPROTOVANJA.
VARUJ NAS VSEKDAR,
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU
IN S TVOJO POMOČJO
MOGLI SVETO ŽIVETI,
SREČNO UMRETI
IN DOSEČI
VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.
AMEN.
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 in dekan

