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22. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Dobri Jezus!
Brezskrben
počitniški
čas
je
za
nami.
Pomagaj nam,
da
se
bomo
brez
težav
ponovno privadili na šolske
obveznosti.
Stoj
nam
ob
strani, da bomo v šolo in iz
nje hodili varno, s sošolci pa
se razumeli in si medsebojno
pomagali.
Ohranjaj
nas
zdrave in nas ter vse ljudi
obvaruj virusa, da bomo
lahko spet z veseljem osvajali
nova znanja in se lahko
brezskrbno družili med seboj.
Amen.
A.K.

Oznanila
 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in
prva sobota v mesecu z ustreznimi

pobožnostmi. Lepo vabljeni k svetim
mašam.
 Na prvi petek bo duhovnikov obisk bolnih
in ostarelih po vaših domovih. Sporočite
njihove naslove.
 Prihodnja sobota je prevaljski dan na Uršli
gori. Sv. maša bo ob 11.00. Vabljeni!
 Z rednim veroukom bomo začeli šele v
oktobru zaradi urejanja veroučne učilnice v večji
prostor – dvorano. Več o prenovi bo sporočeno,
ko bo narejen dokončni projekt za nove župnijske
prostore.
 Dekanijski molitveni dan za nove duhovne
poklice bo v soboto, 11. septembra 2021 v
Mežici. Ob 9.00 bo molitvena ura, ob 10.00 pa
somaševanje dekanijskih duhovnikov.
 V torek smo začeli z izvedbo drenaže in
drugimi gradbenimi posegi pri cerkvah na Lešah.
Zelo, zelo se vam priporočam, da denarno
podprete ta za cerkvi zgodovinsko pomemben
sanacijski poseg.
Darovalci za drenažo na
Lešah:
N. N. 50 €; Diana Jezernik
70 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 55.539,91 €.

HVALA ZA DAROVA!

 Ker se je odjavila več kot ena tretjina
romarjev, je romanje v Rim za letos
odpovedano.

Svetnik tedna
1. september
EGIDIJ (TILEN)

Svete maše
29. 8. 2021 – 22. nedelja med letom
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za Ivana Kordež, Iva z družino
11.00 lepa nedelja na Lešah, sv. maša za
+Praparjeve
PONEDELJEK, 30. 8., Feliks, mučenec
19.00 za +starše Vnuk in Perčič
TOREK, 31. 8.; Pavlin, škof
19.00 za +Franca Fortina, sestra Ivanka z
družino
SREDA, 1. 9.; Egidij, opat
7.00 za +Katarino in Jožeta Dobrodel ter
hčerko Majdo
PRVI ČETRTEK, 2. 9., Marjeta, devica
19.00 molitvena ura za duhovne poklice
/vodijo bralci/ in sv. maša za +Edvarda
Paradiž, Veronika in Silvo Berložnik
PRVI PETEK, 3. 9., Gregor Veliki, papež
19.00 za +Heleno Oder, brat Poldi
PRVA SOBOTA, 4. 9., Rozalija, devica

11.00 na Uršli gori za +Urško Tasič
19.00 za +Zihove
5. 9. 2021 – ANGELSKA NEDELJA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Terezijo Petek, obl
11.00 lepa nedelja pri Barbari, sv. maša
za +Marijo in Mihaela Brglez

Bil je bogatega rodu, po smrti staršev pa je
svoje veliko premoženje prodal, izkupiček
razdelil med siromake, sam pa je sklenil
odpluti v Egipt (iz Aten), da bi se pridružil
tamkajšnjim puščavnikom. Toda veter je
ladjo zanesel proti zahodu in pristala je na
obali južne Francije. Egidij se je umaknil v
samoto na levem bregu reke Ron ter tam
molil in se pokoril. Kot puščavnik se je
hranil z zelišči in z mlekom košute, ki je
prihajala k njemu. Njegove zveze z
zahodnogotskim kraljem Vambrom se
opirajo verjetno na legendo, ki pripoveduje,
da je kralj nekoč na lovu naletel na košuto
in ji sledil. Košuta se je zatekla k
puščavniku. Kralj je ustrelil, toda puščica je
zadela puščavnika. Ko se je kralj približal,
ga je Egidij opomnil, naj živalim ne stori nič
žalega, ker mu jo pošilja Božja previdnost.
Ko je kralj videl, kako Egidij svetniško živi,
mu je sezidal samostan, v katerem je
Egidij umrl kot opat. Na njegov grob so
romali verniki, ki so se svetniku priporočali
v dušnih in telesnih potrebah. Upodabljajo
pa ga s košuto ali srno ter s puščico v
prsih.




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

