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28. AVGUST 2022

22. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKO PISMO
župnije Prevalje

Farizeji, ki so se zaradi svojega poznavanja
Božje postave imeli za nekaj več, so zase
zahtevali prva mesta na gostijah. Ko so bili
kam povabljeni, so samoumevno sedli na
častno mesto, kamor so po svojem svetem
prepričanju spadali. Pa ti pride neki popotni
učitelj iz Nazareta in pravi, da kot
povabljenec na gostiji ne sedaj na prvo
mesto! Če namreč pride imenitnejši od tebe,
se boš moral s sramoto pomikati nižje. Kdo
pa je lahko imenitnejši od mene, se sprašuje
vase zaljubljeni farizej (kar sem nenazadnje
lahko tudi jaz)?
Pogosto pa v življenju srečujemo tudi ljudi, ki
»sedajo na zadnje mesto«. Delajo se ponižne,
majhne, nesposobne – samo zato, da bi jim
tisti, ki jih poslušajo in gledajo, rekli: »Pa saj
ste zelo sposobni, sama dobrota vas je, tako
odličnega človeka še nisem srečal!« A takšni
ponižnosti pravimo »grbasta« ponižnost, ker
sploh ni ponižnost, temveč bolesten napuh. A
prav gotovo Jezus s svojimi besedami v
današnji zgodbi nima namena podpirati
tovrstne »ponižnosti«.
S. Čuk

Oznanila
 Prihodnjo nedeljo bo »lepa nedelja« pri sv.
Barbari, zato ne bo druge sv. maše v župnijski
cerkvi, ampak pri sv. Barbari.

 Zaradi novonastalih okoliščin bomo z
veroukom začeli v ponedeljek, 19.
septembra. Vpis otrok v 1. razred verouka
pa bo vseeno v soboto, 10.9. med 8.00 in
11.00, kakor je bilo objavljeno. Otroka naj k
vpisu pospremita njegova starša.
 Slovenski škofje so na 130. redni seji
Slovenske škofovske konference, ki je bila 9.
maja 2022 v Ljubljani, potrdili štolnine in
darove, ki začnejo veljati v vseh škofijah s 1.
septembrom 2022. Tako bo dar za sveto mašo
znašal 23,00 €.

URNIK VEROUKA 2022 - 2023
1. razred - (ga. Milena Verhnjak)
Sreda 13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
2. razred - (župnik Franc Brglez)
Ponedeljek 13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
3. razred - (ga. Milena Verhnjak)
Četrtek
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
4. razred - (župnik Franc Brglez)
Torek
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
5. razred - (župnik Franc Brglez)
Četrtek
14.45 – 15.30
6. razred - (župnik Franc Brglez)
Četrtek
15.45 – 16.30
7. razred - (g. Janko Potočnik)
Torek
16.20 – 17.05

8. razred – (diakon Sašo Popijal)
Sreda
15.00 – 15.45
9. razred /birmanci/ - (g. Sašo Popijal)
Sreda
15.50 – 16.35
16.40 – 17.25
LEŠE: torek 13.00 - 13.45 1. in 2. raz.
13.45 – 14.30 3. in 4. raz.
5. razred Z LEŠ IMA VEROUK NA
PREVALJAH

Svete maše
28. 8. 2022 – VOLBENKOVA NEDELJA
7.30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 na Lešah lepa nedelja, za +Rozo Verhovnik
in sorodnike
PONEDELJEK, 29. 8., Mučeništvo Janeza
Krstnika
19.00 za +Avguština Krivograd, hči Gabrijela z
družino
TOREK, 30. 8., Feliks, mučenec
18.00 za +Jožico Gorjup
19.00 v Domu /za +Janeza in Srečka Penec/
SREDA, 31. 8., Pavlin, škof
7.30 za +Jerneja Mrak, sestra Alojzija
PRVI ČETRTEK, 1. 9. , Egidij, opat
19.00 molitvena ura za duhovne poklice /vodi
Karitas/, sv. maša za +Štefana Sekalo, Miha
Jamer
PRVI PETEK, 2. 9., Marjeta, devica
19.00 za +Ivana Strmšek in Aneja Tomaž
SOBOTA, 3. 9., Gregor Veliki, papež
11.00 na Uršli gori za +Urško Tasič
19.00 v dober namen
4. 9. 2022 – BARBARINA NEDELJA
7.30za vse žive in pokojne župljane
9.30 pri sv. Barbari lepa nedelja, za +Ano Slanič

Svetnik tedna
2. september
JANEZ IV. POSTIVEC
Prav malo vemo o njem in njegovem
življenju vse dotlej, ko je bil izvoljen za
carigrajskega patriarha. Znano je, da je bil
rojen v Carigradu, kjer je opravljal poklic
rezbarja. Vzbudil je pozornost patriarha
Janeza III. (565–577), ki ga je sprejel med
svoje klerike. Posvetil ga je za diakona in mu
poveril nalogo, da pri cerkvi sv. Sofije deli
miloščino revnim. Pri skrbi za druge je
pozabljal nase: veliko se je postil, zato se ga
je prijel vzdevek Postivec. Po smrti patriarha
Evtimija je bil 11. aprila 582 izvoljen za
njegovega naslednika. Dan zatem pa je bil
posvečen v duhovnika in škofa ter je nastopil
službo carigrajskega patriarha. Leta 588 so
na carigrajski državni sinodi patriarhu
Janezu IV. priznali naslov ‘ekumenski’
(vesoljni). Naslov sicer ni bil nov, saj ga je
uporabljal za papeža že vesoljni cerkveni
zbor v Kalcedonu leta 451, vendar ga v Rimu
niso sprejeli, da ne bi motili sloge v Cerkvi.
Sicer pa je ta naslov lahko pomenil dvoje:
prvega škofa vse ‘ekumene“ (poseljene
zemlje), ali samo prvega škofa v bizantinski
državi. Carigrad si je naslov lastil v drugem
pomenu in je pri tem še vedno priznaval
Rimu prvi sedež v Cerkvi. Janez IV. je umrl
leta 595.
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

