
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Mr 7,31-37 
»ODPRI SE!« 

 

Ozdravljenje gluhonemega potrjuje 
napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu 
pravi: »Bog sam pride in vas reši. Tedaj 
spregledajo slepim oči in gluhim se odpro 

ušesa.«  
Hans Urs von 
Balthasar, 
eden največji 
teologov 
našega časa, 
ob tem 
razmišlja: »Ne 
gre samo za 
ozdravljenje 

telesne hibe, ampak za prispodobo za 
izraelsko ljudstvo, ki dejansko predstavlja 
celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo 
besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj 
rojakom govoril o skrivnostih Božjega 
kraljestva, je svoje govore pogosto končal 
z besedami: »Kdor ima ušesa za 
poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri 
nam srce, da bomo pazili na besede 
tvojega Sina!« se glasi eden od 
bogoslužnih spevov pred evangelijem. 
Naša srca morajo biti zorana zemlja, 

 
 
 
 
 
 
pripravljena sprejeti seme milosti, ki ga 
seje Bog. Če so trda kot kamnita tla, je 
vsaka setev brez pomena.  
»Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti 
papež Janez Pavel II., ko je leta 1978 
nastopil službo prvega pastirja in učitelja 
Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se 
sočloveku! Odprite se Božji modrosti! 
Ljudje se preradi zapiramo v ozke kroge 
svojih družin, sorodnikov, prijateljev, 
enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na 
družbeni lestvici.  
Apostol Jakob nas  v berilu opozarja na 
nevarnosti takšnega zapiranja, ki je 
zastrupljalo celo prvo krščansko 
skupnost. Apostolska dela poročajo, da 
so bili njeni člani enega duha in srca in da 
med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo 
vse tako lepo in tudi ni v nobenem 
današnjem občestvu. 
»Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako 
jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi 
odpira in želi, da bi se tudi mi ljubeče 
odprli drug drugemu. Treba je znati 
pozorno prisluhniti ljudem, ki z njimi 
živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa 
izreči pravo besedo.  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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PO POČITNICAH 
 
Sonce počitniških dni zahaja.  
Na gladini prvih septembrskih večerov le še 
medlo trepeta njegova mehka svetloba.  
Že prvo jutro navadnega dne  
bo postavilo toplino obnovljenih odnosov na 
včerajšnjo preizkušnjo. 
Takrat lahko sežemo v zaklad spominov, 
lepih doživetij tega poletja,  
in z njim oblečemo srce, da se ne bo 
prehladilo v mrzlem vetru skrbi in težav. 
Kajti z obžalovanjem lahko zremo za vsem 
lepim, kar odnaša s seboj neustavljivi čas.  
Lahko pa prižgemo svetilko dobrih sklepov, 
da bomo vse svoje navadne dni prepletli s 
smislom zopet najdene ljubezni. 
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 

 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE: 
 
Ob začetku novega šolskega leta se mnogi 
vpisujejo na številne obšolske dejavnosti. Vi 
ste se odločili tudi za obiskovanje verouka. 
Lepo je, da damo priložnost tudi Jezusu, da 
stopi v naše življenje. Z obiskovanjem 
verouka tako lažje spoznavamo Boga in 
poglabljamo svojo vero. Ob tem pa se nam 
pogosto pojavi vprašanje, zakaj mnogi ljudje, 
celo naši prijatelji, rečejo: »Ne morem verovati 
v Boga!« 
 
Nekateri ljudje še niso slišali ničesar o 
Bogu. Nekateri imajo napačne predstave o 
Bogu, in zato ne morejo verovati vanj. 
Drugi so doživeli kaj hudega in jih to ovira, 
da ne morejo verovati v Boga. Spet drugi 
sploh ne poskušajo, ali pa nočejo ničesar 

vedeti o Bogu. Toda Bog ljubi vsakega 
človeka in želi, da bi vsi našli pot do njega. 
 

   
 

Angeli so kot 
spomladanske 
vonjave: ne 
vidimo jih, ne 
moremo jih 
fotografirati niti 
se jih dotakniti; 
o njih lahko 

samo pripovedujemo. Tako kot ne moremo 
videti esenc, ki jih zbuja rahla sapica in ki 
barvajo ozračje jasnih majskih dni, ne 
moremo zaznati navzočnosti angelov, če je 
srce močno onesnaženo in umazano ali če 
nemirno in živčno hiti za iluzijami, ki duši 
jemljejo dih. Angele vidimo, ko je naš pogled 
jasen in uho čuječe … Lahko jih celo čutimo, 
ko nas božajo po obrazu.  

P. Mauro Gambetti 
 
 

KAKO DOBIJO LJUDJE KRILA 
 
Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dobijo besede 
priznanja, nikoli ne dobijo prijazne pohvale. 
Opravljajo najbolj težavna dela in vsak jemlje 
to za samoumevno. V popolni tišini opravljajo 
tisoč majhnih stvari v hiši, v pisarni, v obratu. 
In tam ni nikogar, ki bi to videl. 
Ampak ko enkrat delo ni opravljeno ali ko 
naredijo en napačen korak, takrat pa vidi to 
vsak. Preveč ljudi gre zato zgrbljenih v 
družbo, ki ne povpraša po pripravljenosti 
pomagati in dobroti, zanesljivosti in zvestobi.  
Zaželena so spričevala in nazivi, kompetenca 
in ambicioznost. Preveč ljudi se zaradi tega 
počuti izrabljene in odpisane. Nimajo več 
veselja do dela in tudi ne veselja do življenja. 
Pobiti ljudje ostanejo otopeli in ne vedo več, 
kako naprej. Dobiti morajo krila. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



 
Pohvala je kot vzmet. 

Od časa do časa kakšna pohvala, 
in ljudje že dobijo krila. 

 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 
 

 

 

 
22. Nejc Pungartnik 
23. Lan Hip 
24. Patrick Slemnik 
25. Katarina Strmšek 
26. Ela Vavh 
 

ČESTITAMO! 
 
 
 
 
 
44. Helena Oder, Stare sledi 8 
      10.4.1933 – 26.7.2021 
45. Bernarda Pavšer, Trg 64 
      12.3.1954 – 4.8.2021 
46. Rudolf Vogrin, Na produ 32 
      30.3.1923 – 9.8.2021 
47. Marjeta Pupavac, Dom Prevalje 
      2.7.1926 – 2.8.2021 
48. Tomaž Banko, trg 37 
       3.9.1939 – 13.8.2021 
49. Alojz Cafl, Leše 55 
      18.11.1955 – 16.8.2021 
50. Elizabeta Jezernik, Pod gonjami 3 
      4.10.1934 -25.8.2021 
51. Jožica Gorjup, Dobja vas 117 
      25.11.1958 – 26.8.2021 
52. Marija Strmčnik, Libeliče 56 
      17.5.1963 – 25.8.2021 

53. Jožef Kodrun, Leše 80 
      9.8.1939 – 28.8.2021 
 

NAJ POČIVAJO V MIRU! 
 

 

 

 Ker arhitekturni biro, ki izdeluje načrte za 
nove župnijske prostore za potrebe 
kateheze, skavtov in dvorane, še vedno ni 
predložil načrtov, bomo z veroukom začeli v 
ponedeljek, 13.9.2021, po priloženem 
urniku. V prilogi je tudi cenik učbenikov in 
delovnih zvezkov. Tako lahko otroci znesek 
poravnajo že ob prevzemu, da se plačilo ne 
zavleče skozi vse leto. Prispevek vsakega 
otroka za katehezo pa je 35 €, kar velja za 
vso našo dekanijo. Otroci ali starši 
prispevek poravnajo skupaj z veroučnim 
gradivom. Drugi veroučenec iz iste družine 
prispeva 17,5 €, tretji pa prispevka ne plača. 

 Vpis otrok v prvi razred verouka bo v 
četrtek, 9.9.2021 od 16.00 do 18.00. 

 V soboto, 11. septembra 2021, bo v 
MEŽICI potekal že tradicionalni Škofijski 
molitveni dan za nove duhovne poklice, ter 
svetost in stanovitnost vseh poklicanih, z 
geslom »Pripadaj, išči in se odloči«. Ob 
9.00 bo molitvena ura in ob 10.00 
somaševanje dekanijskih duhovnikov. 
Molitveno srečanje je za vso našo dekanijo. 
Lepo vabljeni! 

 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!« 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 

 
 Umrli so 
 
 



 V nedeljo, 19.9.2021, bo pri sv. maši ob 
9.30 izročitev imenovanj novo imenovanim 
članom cerkvenih ključarjev in članom ŽPS. 
Vse novoimenovane člane prosim, da se na 
ta dan udeležijo podelitve imenovanja. 
Vabilo bodo prejeli tudi po pošti. 

 

Darovalci za drenažo na 
Lešah: 
 

Terezija Preglav 100 €. 
 

Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 55.439,91 €. 
 

HVALA ZA DAR! 

 

 

 
 

 
 

5. 9. 2021  –  ANGELSKA NEDELJA 
 

 

7. 30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Terezijo Petek, obl. 
11.00 pri Barbari lepa nedelja, sv. maša za 
+Mihaela in Marijo Brglez 
PONEDELJEK, 6. 9., Zaharija 
19.00 za +Jožico Gorjup, osm., Albin 
Razdevšek 
TOREK, 7. 9.; Regina, mučenka  
19.00 za +Jožefa Kodrun, osm., hčerka 
Veronika z družino 
SREDA, 8. 9.; Rojstvo device Marije  
7.30 za +Rudolfa Vogrina, Štefka in Ivica z 
družino 
19.00 za +Jeleno Lebič 
ČETRTEK, 9. 9., Peter Klaver, redovnik  
19.00 za +Jožico Pungartnik, Antonija 
Mravljak 
PETEK, 10. 9., Nikolaj Tolentinski  
7.00 za +Terezijo Kumer, Makijevi 
SOBOTA, 11. 9., Helga, spokornica 
19.00 za +Bartola Sabljar 

12. 9. 2021  –  24. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7. 30  za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Jurija Slanič 
11.00 na Poljani za +Zofko in Slavkota Rubin 

 

5. september 
ZAHARIJA 

 

Sodi med »male preroke«, kar pomeni, da so 
njegovi spisi manj obsežni. Deloval je okrog 
leta 520 pred Kristusom. Ljudstvo je skupaj s 
prerokom Agejem navduševal za obnovo 
templja, da tako dobi ognjišče in žarišče za 
svojo versko in narodno prenovo. S svojim 
naukom poudarja predvsem praktično 
življenje po veri in nravnosti, pravila 
pravičnosti in ljubezni. Izražanje preroka 
Zaharija nam je večkrat temno in nejasno. 
Deloma tudi zato, ker se še do sedaj niso 
izvršili vsi dogodki, ki jih napoveduje. Knjiga 
obsega dva dela, ki sta si časovno precej 
blizu. Prvi del je lažje umljiv, drugi pa je bolj 
skrivnosten. Vsekakor velja omeniti njegov 
nauk o angelih, Božjih poslancih, ki preroku 
posredujejo Božja naročila za ljudstvo. Od 
odlomkov iz njegove knjige, ki so vključeni v 
bogoslužna berila, so najbolj znani tisti, ki 
govorijo o Bogu kot dobrem pastirju, ostro pa 
grajajo ničvredne pastirje, ki zaupane jim 
črede ne pasejo, temveč jo žrejo. Preden je 
Jezus šel v trpljenje in smrt, je svojim 
učencem napovedal, da  se bodo tisto noč vsi 
pohujšali nad njim in to utemeljuje prav z 
besedami preroka Zaharija: »Udaril bom 
pastirja in razkropile se bodo ovce črede.« 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Svete maše 
 
 

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  
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