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NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Lk 21,25–28.34–36
PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS
IN V SVETU
»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se
bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav
se k nam poniža.« V tej znani slovenski
cerkveni pesmi je podana vsebina
bogoslužnega časa, ki ga pričenjamo z
današnjo nedeljo. To je advent, ki traja
približno štiri tedne, v katerih
podoživljamo hrepenenje človeštva po
obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je
izrekel Bog padlemu človeku v raju po
njegovem prvem grehu, zaradi katerega
je bilo ranjeno vse človeštvo. V poznejših
časih jo je ponavljal očakom in prerokom
izvoljenega ljudstva, s katerim je sklenil
zavezo: če se boste držali mojih
zapovedi, vas bom vedno varoval in vodil,
če pa se jim boste izneverili, boste
prepuščeni sami sebi in zadele vas bodo
hude preizkušnje. Judje so, kot beremo v
Svetem pismu, obljubili Bogu zvestobo v
vsem, toda na svoje obljube so radi
pozabljali. Niso računali, da Bog ni tak kot
oni: on se svoje obljube zvesto drži in jo
tudi natančno izpolni. Ko so se od Boga
oddaljili, so spoznali, da je njihov Gospod

mislil čisto resno, ko je dejal, da jih bodo
zadele hude preizkušnje. Takrat so si
premislili in klicali k Bogu, naj jih vendar
reši. Bog se jih je vedno znova usmilil,
obenem pa jih je tudi učil, da naj se trudijo
za večjo zvestobo dani besedi …
Zgoda izvoljenega ljudstva stare zaveze
je zgodba sodobnega človeštva,
slovenskega naroda, nas – kristjanov,
vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili
zavezo prijateljstva, sinovstva z Bogom,
pa to zavezo iz dneva v dan kršimo.
Pridejo ure, ko se zamislimo in
spoznamo, da smo za hudo, ki nas
zadeva, v veliki meri krivi sami. Hoteli bi
ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se
obrne proti človeku, kajti iz njega je
izgnana ljubezen, ki prihaja samo od
Boga. Vladati se pustimo gospodarju
teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži
in sovraštva. To dejstvo nam pojasni
dogajanje v sodobnem svetu.
Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži,
teme in sovraštva. To mora storiti najprej
v nas samih – osvoboditi mora naša srca,
saj iz njih prihaja dobro ali hudo. V
letošnjem adventu zato pripravimo pot
Gospodu v svojih srcih.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Leto je naokoli. Spet smo v novem
cerkvenem letu. Začenjamo ga s
poudarkom na čutu do sočloveka. Karitas
je tista pristna ljubezen, ki lahko prinese
toplino v še tako ohlajeno srce. Da bomo
zmogli toplino in da bo ta čas priprave in
pričakovanja Odrešenika bolj poln, nas
adventni venec s prvo svečko vabi k
umiritvi življenjskega tempa. Zazrimo se v
goreč plamen … Naj bo znamenje, da
želimo pripraviti svoja srca za Gospoda, ki
prihaja.
MATI KRISTUSOVA,
PROSI ZA NAS
Kot velikokrat je bila družina po nedeljski
sveti maši zbrana pri mizi, medtem ko je
mami še kuhala. Adventni venček na mizi je
vabil k pogovoru. Ati ga je tokrat izzval z
vprašanjem: »Ali kdo ve, zakaj Mariji pravimo
tudi sveta Mati Božja?«
Še preden je odgovorila na očetovo
vprašanje, je Tinka veselo vzkliknila:
»Pogovor o božiču mi je eden najlepših.
Tako rada imam božične pesmi, pa tudi
jaslice so nekaj najbolj čudovitega. Se
spomnite, da sem jih lani naredila iz
plastelina, Blaž in ati pa sta izdelala
hlevček?«
Otroci so z veseljem povedali še več o
božiču. Spominjali so se, kaj vse so vsako
leto počeli že pred samim praznikom – od
izdelave adventnih venčkov pa vse do
piškotov in dreveščka. Pa seveda jaslice!
Potem so se spet spomnili Marije:

»Najlepše je, da je Marija mama!«
»In da je rodila Jezusa, ki ni bil navaden
otrok! Rodila je Božjega Sina.«
»No, in zato ji tudi v litanijah rečemo Mati
Kristusova!«
Tako sta modrovala najmlajša, Blaž pa se je
lotil najtežjega vprašanja: »Kako čudno –
Bog je oče, za mamo pa je izbral Marijo,
preprosto dekle!«
Mami se je nasmehnila iz kuhinje in rekla:
»Kako lepo modrujete! Vidite, to je zame
najlepše: Bog nam je hotel pokazati, kaj je
prava ljubezen, ki prihaja z Jezusom. Podaril
nam je Sina v človeški podobi, ki nam je
prinesel Božjo milost in mir.«
»A zato Mariji rečemo tudi Mati milosti Božje
… Kaj pa je to milost?« je bila vedoželjna
Urška.
Zdaj so skušali vsak po svoje razložiti: Blaž je
rekel, da je milost, če se te kdo umisli; Tinki
se je bolj zdelo, da je milost, če te kdo
razume, Jaka je modro molčal, mami pa se
je pošalila, da je velika milost, če ji kdo
pomaga v kuhinji. Vsi so jo pogledali in se
šele zdaj spomnili, da bi ji res lahko
pomagali.
»Prihodnjo nedeljo bomo pa mi kuhali!« je
sklenil ati.
»Kaj pa je milost?« je še vedno zanimalo
Urško.
»To ne, da bomo pomagali mamici. To
bomo naredili z veseljem! Milost pa je res
vse to, kar ste rekli prej – če smo usmiljeni,
če koga razumemo – in Bog je do nas
usmiljen, zato je Jezus za nas Božja milost,
ki je na božično noč prišla med nas.«
»In Marija je Mati milosti Božje!« je bila
zadovoljna Urška.

Povzeto po: M. Strašek Januš,
Šmarnice slovenske družine

Oznanila
 Z današnjo nedeljo vstopamo v adventni
čas. Z njim katoličani začenjamo novo cerkveno
leto in neposredno pripravo na božič. Glavni
simbol tega časa je adventni venec.

Naj ne bo le lep okras, temveč tudi molitveni
pripomoček, ob katerem se bo zbirala družina k
molitvi.
Zato je priložnost, da v
tem času vsak kristjan
naredi inventuro svojega
verskega in duhovnega
življenja.
Postavi
si
vprašanje:
»Kakšen
kristjan sem?« Na podlagi
odgovora opravi tudi osebno sveto spoved, ki
naj bo sestavni del priprave na božič. Lepo
povabljeni v tem adventnem času tako k sv.
maši kot osebni in družinski molitvi doma ob
adventnem venčku.
 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in prva
sobota z ustreznimi pobožnostmi. Na prvi
petek bo duhovnikov obisk bolnih in ostarelih
po vaših domovih. Svojci, poskrbite, da se
vaši domači, ki ne morejo v cerkev, pred
prazniki srečajo z Jezusom v zakramentih.
 Otroci bodo pri verouku prejeli adventni
koledar. Letos preko zgodb spoznavamo
našega misijonarja p. Miha Drevenška.
Skupaj s starši naj zgodbe berejo zvečer ob

adventnem venčku. Nato skupaj molijo
večerno molitev. Trudijo se za obisk svete
maše in za dobra dela. V sredini je priloga za
misijonski hranilnik. Vanj zbirajo »sadove«
njihovega adventnega premagovanja in
odpovedi v korist pomoči potrebnim otrokom
v misijonskih deželah. Ob božiču pa te
svoje prihranke prinesejo k jaslicam za
namen, kakor je naveden v Adventnem
koledarju.
 V minulem tednu so se lotevali
pripravljalnih del za naše župnijske prostore:
Stanko Pšeničnik (4x), Folti Ovnič (2x), in
Darko Dobrodel. Včeraj pa jih je bilo kar 6:
Pšeničnik Stanko, Brložnik Janez, Buhvald
Pavel, Dobrodel Darko, Glušič Marjan in
Vogel Rudi.
Lepa hvala tem že znanim imenom, hkrati pa
velika prošnja vsem drugim, dela sposobnim
in voljnim tudi v tednu, ki je pred nami. Za
vsakega bo Stanko Pšeničnik našel delo
(njegov GSM: 041 585 488).
 V cerkvi in župnijskih prostorih vzdržujte
medsebojno razdaljo, razkužujte roke ter
nosite zaščetne maske. Za vse starejše od
12 let je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT
za vstop v cerkev in druge župnijske
prostore.
 Za naročnike so na razpolago Mohorjeve
knjige. Sprejemam tudi naročilo na verski tisk:
Družina 130 €, Ognjišče 35 €.
 V župnijski pisarni in v cerkvi sta na voljo
Marijanski koledar (2,50 €) in Družinska
pratika (6,50 €)
Darovalci za drenažo na
Lešah:
N. N. 40 €; N. N. 20 €; N. N.
20 €; Planšek Ljudmila 50 €;
Škrbot Slavko in Silva 30 €;
Lodrant Marija 100 €.
Za izplačilo drenaže je
potrebnih še 42.226,91 €.
HVALA ZA DAROVE!

Svete maše
28. 11. 2021 – 1. ADVENTNA
NEDELJA – NEDELJA KARITAS
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Katarino Nikol in Alojza Danijel
PONEDELJEK, 29. 11., Saturnin, mučenec
18.00 za +Metko Sonjak obl. in sorodnike
TOREK, 30. 11.; Andrej, apostol
18.00 za +Bogomirja Partliča, Marija
Pečovnik
SREDA, 1. 12.; Eligij, škof
7.30 za +družini Malcljev in Černuševič
PRVI ČETRTEK, 2. 12., Natalija, mučenka
18.00 molitvena ura za duhovne
poklice /vodijo člani ŽPS/, sv. maša za
+Marijo Petek in starše
PRVI PETEK, 3. 12., Frančišek Ksaver,
redovnik
17.00 Za +Jožeta Senekovič, osm., žena
Erna
18.00 za +Rozko Potočnik
PRVA SOBOTA, 4. 12., Barbara, mučenka
in Janez Damaščan, duhovnik

18.00 za vse žive in pokojne čebelarje
5. 12. 2021 – 2. ADVENTNA NEDELJA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Pavlo Mirkac, obl., Lagojatovi

ADVENTNI ČAS
Komaj se je
začel
december, že
povsod vidiš
okrašena
božična
drevesca. Celo
po vaseh in
mestih se svetlikajo verige. Vse se veseli, a
najpomembneje je, da se vzbudi praznično
vzdušje v naših srcih. Najprej nestrpno
pričakovanje. Zdaj je advent. Čas, ko
pričakujemo praznik Jezusovega rojstva.
Vse je treba skrbno pripraviti, da bi ga lahko
lepo sprejeli. Jezus, ki prihaja, bo prinesel
radost v naša srca. Vsem ljudem bo spet vlil
upanje. On je Božja luč, ki bo prišla med
nas. Ko pride, se bomo razveselili, saj
dobro vemo: »Nismo izgubljeni. Luč je z
nami!«
Da ta luč prihaja k nam, nam naznanja
adventni venček, ki iz tedna v teden bolj
žari v svetlobi prižganih sveč.
Ne le na zunaj, pripravimo se tudi v svojih
srcih na ta čudoviti praznik. Povabi vse
družinske člane k skupni molitvi ob venčku.
Ne bo vas povezala le med seboj, temveč
tudi z Detetom, ki prihaja.
Povzeto po: F. Doll, C. Singer, Otroci se
pripravljajo na božič
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

