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25. julij 2021

17. NEDELJA MED LETOM

KRIŠTOFOVA – ANINA NEDELJA

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Jn 6,1–15
»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI«
»Če hočeš komu pripovedovati o Kristusu,
ga moraš prej sedemkrat nahraniti.« Človeka
nahraniti pa pomeni izkazati mu najbolj
osnovno dobroto. To pove več kot množica
lepih besed. Dobrota, ki prihaja od srca, gre
naravnost k srcu. Dobrota je žarek tiste
ljubezni, ki prihaja od Boga. Pomenljivo je,
da je za podobo svoje ljubezni do konca
Jezus izbral prav kruh – hostijo. Za človeka,
ki je zares dober, rečemo, da je »dober kot
kruh«. Dobrota odpira oči srca in duše za
Boga; po delih dobrote smo vsi Božji
glasniki.
Po: S. Čuk, Misli srca

Oznanila

Na
Krištofovo
nedeljo, to
je tista, ki je
najbližja
godu
sv.
Krištofa (24.
7.), je pri nas
že od leta
1987 darovanje za vozila, namenjena
misijonarjem. Pobudo za to je dala organizacija

MIVA, akcija pa poteka pri nas pod geslom »Za
vsak srečno prevožen kilometer en stotin«.
Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno
povabljen, da po svojih močeh podpre to akcijo
zbiranja sredstev za najrazličnejša prevozna
sredstva, namenjena našim misijonarjem.
 Da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež
Frančišek ustanovil Svetovni dan starih
staršev in ostarelih, ki ga obhajamo na četrto
nedeljo v juliju (25. 7.), torej v bližini praznika
sv. Joahima in Ane. Starost je milost, je
poslanstvo, je poklicanost. Da starostniki ne bi
ostali pozabljeni, bo Cerkev vsako četrto
nedeljo v juliju obhajala svetovni dan starih
staršev in ostarelih. Papež starostnike pogosto
opredeljuje kot bogat zaklad modrosti, ki s tem,
Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan
da predstavlja spomin preteklosti, zagotavlja
tudi prihodnost. Kvaliteta neke družbe se kaže
v njenem odnosu do ostarelih. Ostareli so bili
stalno navzoči v mislih in molitvah papeža
Frančiška tudi v tem obdobju pandemije.
DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
N. N. 30 €; N. N. 500 €;
Stanko Majerič 60 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 58.439,91 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše

Svetnik tedna

25. 7. 2021 – KRIŠTOFOVA – ANINA
NEDELJA

26. julij
JOAHIM IN ANA

7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Marijo in Milana Brložnik,
Župančevi
11.00 pri sv. Ani na Lešah za +Jerneja
Kralj, Marjeta Tesić

Po novem svetniškem koledarju, ki velja od
leta 1969, danes skupaj godujeta Marijina
starša, oče Joahim in mati Ana. Poprej je
bil današnji dan posvečen le spominu
matere Ane, očeta pa smo se spominjali
16. avgusta, dan po prazniku Marijinega
vnebovzetja. Apokrifni evangeliji navajajo,
da je bil Joahim iz Judovega rodu, iz
Davidove hiše, čeprav je prebival v Galileji.
Po dvajsetih letih zakona sta bila on in Ana
še zmeraj brez potomcev, čeprav sta dosti
molila in bila zelo pobožna. Joahim je bil
zaradi tega odmaknjen od templja.
Umaknil se je v puščavo in se tam postil in
molil. Angel se je prikazal Ani in Joahimu
ter jima naznanil spočetje deklice. Po
rojstvu sta deklico poimenovala Marija.
Zanju je bila hči čudeža. Ko ji je bilo
dvanajst let, sta jo Joahim in Ana izročila v
varstvo Jožefu, bodočemu zaročencu.
Čeprav ni nobenih drugih virov razen
apokrifov, se je pobožnost sv. Ane zlasti
razširila po 15. stoletju, še posebej se je
širila po Bretaniji in Nemčiji. Sv. Ana je
zavetnica žena, ki so rodile, in vseh, ki si
želijo postati matere.

PONEDELJEK, 26. 7., Joahim in Ana
19.00 za +Ano in Jožeta Obretan
TOREK, 27. 7.; Gorazd in drugi učenci
Cirila in Metoda

18.00 za +Jerico Kert, osm., otroci z družinami

19.00 za +Ano Topolovec, Alenka Karner
SREDA, 28. 7.; Viktor I., papež
7.00 za +Edvarda Paradiž, Pepi in
Marjanca Paradiž
ČETRTEK, 29. 7., Marta, svetop. žena
19.00 za +starše Valentina in Frančiško
Merkač

PETEK, 30. 7., Peter Krizolog, c. učitelj
7.00 za +Franca Fortina, vnukinja Kristina
z družino
SOBOTA, 31. 7., Ignacij Lojolski, ustan.
jezuitov
19.00 za +Angelo Novak, brat Miha in
Erika
1. 8. 2021 – 18. NEDELJA MED LETOM
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Marijo Tretjak

11.00 na Poljani za +Karla in Marijio
Pristovnik

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

