
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Angleški  mislec David Hume (18. stol.) 
je kljub svojim dvomom in neveri včasih 
obiskal bogoslužje, ki ga je vodil 
pobožen duhovnik. Prijatelji so ga 
vpraševali, kako se to sklada z 
njegovimi načeli, in pojasnil jim je: 
»Veste, ne verjamem vsega, kar govori, 
toda vem, da on sam verjame v to. In 
enkrat na teden rad slišim človeka, ki 
verjame v tisto, kar govori.« 

Kdor ni prepričan, pač 
ne more biti posebno 
prepričljiv. In kakšni 
pričevalci smo mi? 
Smo prepričani v to, o 
čemer bi naj pričevali?  

Kakor učence Jezus danes pošilja tudi 
nas med ljudi, kjer bi naj pričevali o 
njegovi neskončni ljubezni. Res je, vsi 
nas ne bodo sprejeli z našimi pogledi, 
mislimi in dejanji, a ne smemo obupati. 
V prvi vrsti moramo biti mi v to 
popolnoma prepričani, potem bo že 
naše življenje prepojeno s Kristusom, 
ogromen zgled. 

Bogdan Dolenc 

 
 
 
 
 

 

VSAK DAN LAHKO  

DOŽIVLJAŠ ČUDEŽE 
 

V življenju imamo zaklad,  

ki ga ne vzamemo dovolj resno: veselje.  

Saj rečemo, da je smeh zdrav.  

Toda na to zdravilo za naše zdravje 

mnogo premalo mislimo.  

Ne gre za neumen smeh in režanje,  

ampak za smeh,  

ki izvira iz našega zadovoljstva  

in iz globoke radosti. 

Upam, da si nekje v svojem srcu  

še vedno ostal vsaj malo otrok:  

ne da bi hodil skozi življenje naivno, 

ampak da bi se znal čuditi  

in se veseliti.  

Vsak dan lahko doživljaš čudeže,  

imaš odprte oči za mnoge drobne stvari, 

s katerimi angeli krasijo tvojo pot. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 
 Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj 

 

 
 
 
 V mesecu juliju in avgustu bo naše 
Nedeljsko pismo izhajalo v polovičnem 
obsegu. 

 
 Oznanila 
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Za Nedeljsko pismo: N. N. 10 €. 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 60 €; N. N. 400 €. 
 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 60.729,91 €. 
 
HVALA ZA DAROVE! 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

11. 7. 2021  –  15. NEDELJA MED LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za  Jožefa in Matildo Kancler, obl.  
11.00 na Poljani za +Elizabeto in Simona Dlopst 
PONEDELJEK, 12. 7.,  
19.00 za +Adija Dobrodel in Jožeta Hauptman 
TOREK, 13. 7.; Henrik, kralj  
18.00 za +Franca Fortin, osm., vnukinja Marija 
19.00 za +Lovrenca Kert, brat Rudi z družino 
SREDA, 14. 7.; Kamil de Lellis, duhovnik  
7.00 za +Martina Saberčnika, Anton Tominc z 
družino 
ČETRTEK, 15. 7., Bonaventura, škof  
19.00 za +Marijo Karlino Filip, Maja Senica z 
družino 
PETEK, 16. 7., Karmelska Mati Božja  
7.00 za +Natalijo Pertinač, Danica Šumah 
SOBOTA, 17. 7., Hedvika, kraljica 19.00 M 
19.00 za +Vinka Špiler 
 

18. 7. 2021  –  16. NEDELJA MEDLETOM 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Franca Potočnik obl, in sorodnike 
11.00 na Poljani za +Friderika Tominc 

 
 

 
 
 

15. julij 
BONAVENTURA 

 

Bonaventura je redovno ime Janeza 
Fidanza, ki se je rodil okoli leta 1218 v 
sosednji Italiji. Še mlad je vstopil v red 
sinov sv. Frančiška Asiškega. Ko je  v 
Parizu končal bogoslovne študije, je tam 
nekaj časa deloval kot profesor. Ko mu je 
bilo 36 let, je bil izvoljen za vrhovnega 
predstojnika reda. Kritična izdaja njegovih 
del obsega 10 zajetnih knjig. Med 
Tomažem Akvinskim iz reda dominikancev 
in Bonaventuro je obstajala vez iskrenega 
prijateljstva vse do smrti. Oba se 
medsebojno dopolnjujeta: Tomaž je bil 
velik učitelj, teologije, Bonaventura pa je 
visoko teologijo »prevedel« v praktično 
življenje. Tomaž razsvetljuje razum, 
Bonaventura ogreva srce.  
Sv. Bonaventura je umrl 15. julija leta 1274 
med vesoljnim cerkvenim zborom v Lyonu, 
ki ga je bil sklical papež Gregor X. z 
namenom, da se na njem vzhodna in 
zahodna Cerkev, ločeni po nesrečnem 
razkolu leta 1054, spet združita in 
spodbudita resnično prenovo Cerkve. Pri 
vsej dobri volji se ta poskus ni posrečil in 
do povezave obeh Cerkva, ki nosita ime po 
Kristusu, žal, ni prišlo. 
 

 

 






 

 
 
 
 
 
 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Svetnik tedna 
 
 

  
 Oznanila 
  

Darovalci 
 
 

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 
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