
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Znamenje, da nismo v grehu malikovalstva 
bogastva, je dajanje miloščine, dajanje 
tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje, 
ampak tisto, ki me stane določene 
odpovedi. To je dobro znamenje. Pomeni, 
da je ljubezen do Boga večja od 
navezanosti na bogastvo. 
Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih lahko 
zastavimo. Prvo vprašanje: Dam? Drugo 
vprašanje: Koliko dam? Tretje vprašanje: 
Kako dam? Dajem kakor Jezus, z 
ljubeznijo? Ali pa, kot da plačujem davek? 
Kako dajem? Ko pomagaš človeku, ga 
gledaš v oči? Se dotakneš njegove 
roke? To je Kristusovo meso, to je tvoj 
brat, tvoja sestra. Ti pa si v tistem trenutku 
kakor Oče, ki nikoli ne dopusti, da bi 
pticam neba zmanjkala hrana. S koliko 
ljubezni daje Oče! Pa mi premoremo  vsaj 
nekaj take ljubezni? 
 
 
 
 Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj 

 

24. Zala Gerdej 
25. Luka Robin 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Kristina Paradiž, Leše 24a 

      29.1.1942 – 30.6.2022 

25. Ivan Fužir, Leše 81 

      5.6.1959 – 4.7.2022 

26. Ivan Javornik, Pod gonjami 48 

      21.3.1941 – 6.7.2022 

27. Franc Dobnik, Trg 

      9.2.1946 – 19.7.2022 

 

NAJ POČIVAJO V MIRU! 

 

 

 

 
 V torek, 2.8., bo ob 19.00 sestanek 
cerkvenih ključarjev, v petek, 5.8. pa takoj 
po večerni sv. maši sestanek članov ŽPS. 
 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in 
sobota z ustreznimi pobožnostmi. Na prvi 
petek bo duhovnikov obisk ostarelih in bolnih 
po župniji. Sporočite njihova imena in 
naslove. 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 

 
 Umrli so 
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     18. NEDELJA MED LETOM 

 

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 7. 2022  –  18. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ivana in Marjana Borovnik 
 
PONEDELJEK, 1. 8., Alfonz Ligvorij 
19.00 za +Avgusta Šumah 
 

TOREK, 2. 8.,  Evzebij, papež 
18.00 za +Franca Dobnika, osm., sestra 
Marta in brat Andrej 
19.00 v Domu /za +Marijo Petek/ 
 

SREDA, 3. 8., Lidija, svetopis. žena 
7.30 za +Franca Fortina, Alekarjevi-
Ketiševi 
 

PRVI ČETRTEK, 4. 8. , Janez Vianej, 
duhovnik 
19.00 molitvena ura za duhovne poklice  
/vodi molitvena skupina/, sv. maša za +Ivana 
Javornika, molitvena skupina 
 

PRVI PETEK, 5. 8., Marija Snežna 
19.00 za +Ivanko Podošovnik, Makijevi  
      
PRVA SOBOTA,  6. 8., Jezusova 
spremenitev na gori 
19.00 za +Marijo Rožej in Elizabeto Šumnik 
 

7. 8. 2022  –  19. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Terezijo Preglav, vnuki 
 

 
 

 
1. avgust 

ALFONZ MARIJA LIGVORIJ 
 

Alfonz Marija Ligvorij se je rodil 27. septembra 
1696 v kraju Marianella pri Neaplju kot 
najstarejši od osmih otrok bogate plemiške 
družine. Bil je izredno nadarjen in že pri 
sedemnajstih letih je končal študij prava z 
doktoratom. Ko mu je bilo dvajset let, je odprl  
samostojno odvetniško pisarno in je užival 
med ljudmi velik ugled. Ko je izgubil neko zelo 
pomembno pravdo, je sklenil dati pravu slovo 
in postati duhovnik. Med zdravljenjem v 
nekem gorskem kraju nad Neapljem je videl 
popolno zapuščenost in nevednost 
tamkajšnjih ljudi in sklenil je, da bo ustanovil 
redovno družbo za pomoč najbolj 
zapuščenim. In res je 9. novembra 1732 
zaživela »kongregacija presvetega 
Odrešenika«: Odrešenik se po latinsko reče 
redemptor, zato se njegovi redovniki 
imenujejo redemptoristi. Papež Klemen XIII. 
je Alfonza leta 1762 imenoval za škofa v 
mestu Santa Agata pri Neaplju. V nekaj letih 
je škofijo temeljito prenovil. Za vernike je 
napisal vrsto molitvenikov, od katerih je bilo 
precej poslovenjenih že v 19. stoletju. 
Njegova osrednja misel v spisih je bila 
nenehna zahvala za odrešujočo Božjo 
ljubezen. Umrl je 1. avgusta leta 1787. 
 

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 

 
 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Svetnik tedna 
 
 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Znamenje, da nismo v grehu malikovalstva 
bogastva, je dajanje miloščine, dajanje 
tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje, 
ampak tisto, ki me stane določene 
odpovedi. To je dobro znamenje. Pomeni, 
da je ljubezen do Boga večja od 
navezanosti na bogastvo. 
Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih lahko 
zastavimo. Prvo vprašanje: Dam? Drugo 
vprašanje: Koliko dam? Tretje vprašanje: 
Kako dam? Dajem kakor Jezus, z 
ljubeznijo? Ali pa, kot da plačujem davek? 
Kako dajem? Ko pomagaš človeku, ga 
gledaš v oči? Se dotakneš njegove 
roke? To je Kristusovo meso, to je tvoj 
brat, tvoja sestra. Ti pa si v tistem trenutku 
kakor Oče, ki nikoli ne dopusti, da bi 
pticam neba zmanjkala hrana. S koliko 
ljubezni daje Oče! Pa mi premoremo  vsaj 
nekaj take ljubezni? 
 
 
 
 Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj 

 

24. Zala Gerdej 
25. Luka Robin 
 

ČESTITAMO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Kristina Paradiž, Leše 24a 

      29.1.1942 – 30.6.2022 

25. Ivan Fužir, Leše 81 

      5.6.1959 – 4.7.2022 

26. Ivan Javornik, Pod gonjami 48 

      21.3.1941 – 6.7.2022 

27. Franc Dobnik, Trg 

      9.2.1946 – 19.7.2022 

 

NAJ POČIVAJO V MIRU! 

 

 

 

 
 V torek, 2.8., bo ob 19.00 sestanek 
cerkvenih ključarjev, v petek, 5.8. pa takoj 
po večerni sv. maši sestanek članov ŽPS. 
 Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in 
sobota z ustreznimi pobožnostmi. Na prvi 
petek bo duhovnikov obisk ostarelih in bolnih 
po župniji. Sporočite njihova imena in 
naslove. 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 

 
 Umrli so 
 
 

  

leto 6   številka 293                                    31. JULIJ 2022 

 

     18. NEDELJA MED LETOM 

 

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 7. 2022  –  18. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Ivana in Marjana Borovnik 
 
PONEDELJEK, 1. 8., Alfonz Ligvorij 
19.00 za +Avgusta Šumah 
 

TOREK, 2. 8.,  Evzebij, papež 
18.00 za +Franca Dobnika, osm., sestra 
Marta in brat Andrej 
19.00 v Domu /za +Marijo Petek/ 
 

SREDA, 3. 8., Lidija, svetopis. žena 
7.30 za +Franca Fortina, Alekarjevi-
Ketiševi 
 

PRVI ČETRTEK, 4. 8. , Janez Vianej, 
duhovnik 
19.00 molitvena ura za duhovne poklice  
/vodi molitvena skupina/, sv. maša za +Ivana 
Javornika, molitvena skupina 
 

PRVI PETEK, 5. 8., Marija Snežna 
19.00 za +Ivanko Podošovnik, Makijevi  
      
PRVA SOBOTA,  6. 8., Jezusova 
spremenitev na gori 
19.00 za +Marijo Rožej in Elizabeto Šumnik 
 

7. 8. 2022  –  19. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Terezijo Preglav, vnuki 
 

 
 

 
1. avgust 

ALFONZ MARIJA LIGVORIJ 
 

Alfonz Marija Ligvorij se je rodil 27. septembra 
1696 v kraju Marianella pri Neaplju kot 
najstarejši od osmih otrok bogate plemiške 
družine. Bil je izredno nadarjen in že pri 
sedemnajstih letih je končal študij prava z 
doktoratom. Ko mu je bilo dvajset let, je odprl  
samostojno odvetniško pisarno in je užival 
med ljudmi velik ugled. Ko je izgubil neko zelo 
pomembno pravdo, je sklenil dati pravu slovo 
in postati duhovnik. Med zdravljenjem v 
nekem gorskem kraju nad Neapljem je videl 
popolno zapuščenost in nevednost 
tamkajšnjih ljudi in sklenil je, da bo ustanovil 
redovno družbo za pomoč najbolj 
zapuščenim. In res je 9. novembra 1732 
zaživela »kongregacija presvetega 
Odrešenika«: Odrešenik se po latinsko reče 
redemptor, zato se njegovi redovniki 
imenujejo redemptoristi. Papež Klemen XIII. 
je Alfonza leta 1762 imenoval za škofa v 
mestu Santa Agata pri Neaplju. V nekaj letih 
je škofijo temeljito prenovil. Za vernike je 
napisal vrsto molitvenikov, od katerih je bilo 
precej poslovenjenih že v 19. stoletju. 
Njegova osrednja misel v spisih je bila 
nenehna zahvala za odrešujočo Božjo 
ljubezen. Umrl je 1. avgusta leta 1787. 
 

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 

 
 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Svetnik tedna 
 
 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

