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22. avgust 2021

21. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Z mano bodi, Gospod.
V hrupu sveta,
v tihoti srca,
v tišini noči;
ko padec boli,
ko veselje spet vzplamti,
bodi z menoj.
Vodi me k sebi.
Vdihni Duha,
utrdi moj korak.
Samo enega, naslednjega.
Ne prosim za več.

☺☺☺
Iz nezavednih globin
se priplazi v srce
pradavna groza
čustvenega neurja: Bi ali ne bi?
Še najbolj varno bi se bilo
spustiti na stare,
dobro znane in preizkušene poti.
Če le ne bi ob vznožju
prežali prepadi,
brezizhodne teme.
Toda duša sluti vrhove,
kjer Luč ne ugasne.
Nekdo, ki je že prispel,

me vabi za seboj.
V navezi z Njim
bo varno potovanje!
Po: B. Vrbovšek

Oznanila
 Še enkrat lepa hvala vsem, ki ste
pomagali soustvariti prijetno vzdušje ob
našem farnem prazniku.
 V soboto, 18. septembra 2021, bo v
Stični že 40. festival mladih. Štirideset let
omenjeni festival vzgaja, utrjuje v veri in
spodbuja generacije mladih. Geslo
srečanja je »Utrdi moje korake!«
DAROVALCI
Za drenažo na Lešah:
N. N. 50 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 55.609,91 €.
HVALA ZA DAR!

Svete maše

Svetnik tedna

22. 8. 2021 – 21. NEDELJA MED
LETOM

27. avgust
MONIKA

7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Danila Štruc
11.00 na Poljani lepa nedelja, sv. maša
za +Ferjatove

Bila je žena poganu in mati svetniku (sv.
Avguštinu), kar bi lahko rekli tudi za
marsikatero slovensko mater. Rodila se je
okoli leta 311 v sedanji Alžiriji v krščanski
družini. Poročila se je s poganom
Patricijem. Mož je bil sicer dobrega srca,
toda nagle jeze. Monika mu ni nikdar
ugovarjala, dokler je bil jezen, temveč je
vedno čakala, da se je umiril, in potem mu
je povedala, kar je mislila. Tako se z
možem nista nikdar sprla. To je lahko
zgled mnogim našim zakonom. Njun sin
Avguštin je na materino veliko željo postal
učitelj govorništva v Tagastu, Kartagini,
nato pa v Rimu in Milanu, kjer so ga
posebej prevzeli govori škofa Ambrozija. V
Milan je prišla za njim tudi mati in vdova
Monika. Tudi ona je visoko cenila
Ambrozijevo modrost in pobožnost. Ko je
Ambrozij srečal Avguština, mu je čestital,
da ima tako mater. Ta je bila srečna in
prekipevala od veselja, ko je videla, da se
je Avguštinovo srce odpiralo resnici,
čeprav je v mladosti taval v krivi veri. V tej
sreči je umrla leta 387, ko je dopolnila
šestinpetdeset let.

PONEDELJEK, 23. 8., Roza iz Lime
19.00 za +Rozo Vrhovšek in sorodnike
TOREK, 24. 8.; JERNEJ, APOSTOL
18.00 za +Tomaža Banko, osm., žena
Jožica z družino
19.00 za +Rozko Potočnik, družina Homer
SREDA, 25. 8.; Ludvik, kralj
7.00 za +Berto Jožefo Komar, Hudobnikovi
ČETRTEK, 26. 8., Tarzicij, mučenec
18.00 za +Alojza Cofl, osm., mama Milena
ter žena Sonja z družino
19.00 Angelo Novak, Aljoša in Irena
Hancman
PETEK, 27. 8., Monika, mati sv. Avguština

7.00 za zdravje po namenu Sonjak
SOBOTA, 28. 8., Avguštin, c. učitelj

19.00 za +Lešnikove

29. 8. 2021 – JERNEJEVA NEDELJA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Ivana Kordež, Iva z družino
11.00 na Lešah lepa nedelja, sv. maša za
+Praparjeve

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

