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1. avgust 2021

18. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Božji kruh je namreč tisti,
ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. (Jn 6,34)
Bratje in sestre! Odvrzimo greh in vsako
hudobijo. Živimo življenje, ki nam ga je prinesel
Kristus – živi kruh!
Trenutek za trenutkom delajmo dobro, ker to
od nas želi Gospod.
Vsak dan se vprašajmo, če imamo Boga na
prvem mestu. In vselej se hranimo z jedjo, ki
nam daje upanje na večno življenje.

Kristjani so postali
17. Ajda Slatinšek
18. Vita Turkuš
19. Paul Vončina
20. Tine Šuler
21. Ema Mirkac
ČESTITAMO!

Umrli so
39. Franc Fortin, Zagrad 3
28.1.1947 – 3.7.2021
40. Edvard Paradiž, Trg 42
31.7.1942 – 6.7.2021
41. Angela Novak, Sp. kraj 26
21.4.1932 – 14.7.2021

42. Jerica Kert, Na Fari 23
12.3.1939 – 17.7.2021
43. Dušan Potočnik, St. Paul /A/
8.12.1966 – 20.7.2021
NAJ POČIVAJO V MIRU!

Oznanila
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

 V petek je praznik Jezusove
spremenitve na gori.
Lepo vabljeni k sveti
maši. Zahvalimo se
Gospodu
za
vse
trenutke, ko smo na
posebno močan način občutili njegovo
navzočnost v sebi, v drugih ali v dogodkih, ki
jih doživljamo.
 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in
sobota z ustreznimi pobožnostmi. Na prvi
petek bo duhovnikov obisk ostarelih in bolnih
po domovih. Sporočite njihove naslove!
 Na Krištofovo nedeljo smo za akcijo MIVA
darovali 860,75 €. To je lep blagoslov za
prevozna sredstva naših misijonarjev.

DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
N. N. 100 €; Mojca
Pečnik 1000 €; N. N. 30
€; N. N. 100 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 57.209,91 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
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 Marijo Pristovnik
PONEDELJEK, 2. 8., Evzebij
19.00 za +Matildo Ovnič in sorodnike
TOREK, 3. 8.; Lidija, sp. žena
19.00 za +Lovrenca Kert, Julijuan Burdzi
SREDA, 4. 8.; Janez Vianej
7.00 za +Jožico Komar, mož Štefan
PRVI ČETRTEK, 5. 8., Marija Snežna
18.00 za +Dušana Potočnik, osm., bratranec
Peter
19.00 molitvena ura za duhovne poklice /vodi
Karitas/, sv. maša za +Avgusta Šumah
PRVI PETEK, 6. 8., JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI
19.00 za +Vasja Bukovec, obl.
PRVA SOBOTA, 7. 8., Dominik
19.00 za +Franca Potočnik in sorodnike

8. 8. 2021 – 19. NEDELJA MED LETOM
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Čegovnikove
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs,
Robert Podojstršek

Svetnik tedna
4. avgust
JANEZ MARIJA VIANNEY
Rodil se je 8. maja 1786 sredi nemirnih časov,
ki so vladali v Franciji v času revolucije. Na
oblasti so bili jakobinci, ki so se zelo
represivno znašali nad ljudstvom. Tako je
moral Janez verouk poslušati naskrivaj, pa
tudi prvo obhajilo je prejel v tajnosti na nekem
skednju. Ob pomoči prijatelja duhovnika je bil
posvečen v duhovnika leta 1815. Dobil je
majhno župnijo v Arsu. Bil je zelo ponižen in
zaradi svoje nesposobnosti učenja se je imel
za nevrednega duhovništva. S svojo vero, z
žrtvijo in s čistostjo v zanemarjenem in
duhovno zapuščenem kraju je dosegel
izreden odziv. Ljudje v Arsu so kmalu
spoznali, da njihov novi župnik veliko časa
premoli, malo spi in živi zelo spokorno. Hitro
se je razširil glas o njem in njegovi svetosti
tudi izven meja njegove male župnije. K
njemu so prihajali z vseh koncev Francije, da
bi se spovedali pri njem, ki je imel dar, da je
lahko videl v srce. V spovednici je tako prebil
vsak dan po dvanajst do šestnajst ur. Izredni
napori, združeni s spokornostjo, so izčrpavali
njegove moči. Potem ko je Arški župnik prejel
zakramente za umirajoče, je 4. avgusta 1859
brez smrtnega boja izročil svojo dušo Bogu.
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

