
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lk 17,5–10 

JE V NAS VSAJ  
GORČIČNO ZRNO? 

 
Odlomek današnjega evangelija se 
začenja takole: »Tisti čas so apostoli 
rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'«. 
Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo. 
Tudi mi, kakor apostoli recimo Gospodu 
Jezusu: »'Pomnôži nam vero!' Da, 
Gospod, majhna je naša vera, slabotna 
je naša vera, krhka, a ti jo darujemo 
takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. 
'Gospod, pomnôži nam vero!'« Pa nam 
jo bo pomnožil? 
Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim 
pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj 
Jezus pričakuje od njih, kako zahtevna 
je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam 
vero!« Kot da bi hoteli reči: »To je 
pretežko za nas, za to potrebujemo 
vero!« 
Modro razmišljanje učencev! Očitno so 
dojeli nekaj, kar nam Jezus govori 
zadnje tri nedelje v evangeljskih 
odlomkih. Odnosa do ubogih in do 
bogastva ni mogoče ločiti od odnosa do 
Boga.  
Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli 

 
 
 
 
 
 

vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej 
murvi: Izruj se s koreninami vred in se 
presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« 
Gorčično seme je zelo majhno, a Jezus 
pravi, da je dovolj, če imamo tako 
majhno ter iskreno vero in bomo lahko 
delali, človeško gledano, nemogoče, 
nedoumljive stvari. In še res je! Vsi 
poznamo preproste, ponižne ljudi, ki 
imajo močno vero ter resnično premikajo 
gore! Mislimo na mame in očete, ki se 
soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na 
bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo 
vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, 
ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s 
tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva 
Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni 
služabniki smo; naredili smo, kar smo bili 
dolžni narediti.« Veliko jih je tudi med 
nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In 
to dobro dene! 
Za Jezusa se vera skriva v preprosti 
logiki gospodarja in služabnika. Bog je 
gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. 
Vera je spoznanje in priznavanje Boga za 
edino vodilo življenja, kot pravi apostol 
Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!« 
 

Po: E. Mozetič 
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ROŽNI VENEC V AVTU 
 

Za ljubi kruhek sem se moral, ko sem bil 
še zaposlen v gledališču, dnevno podati 
do Ljubljane.  
In če me je kdo kdaj vprašal, koliko časa 
porabim za vožnjo, sem mu odgovoril: 
»En del rožnega venca, pa še za duše v 
vicah kaj ostane!«  
In rožni venec molim tudi zdaj, ko se kot 
samostojni podjetnik odpeljem do 
Ljubljane ali kam dlje. 
Tudi meni ni čisto nič jasno, kako je lahko 
molitev, ki sem jo kot otrok 
in mladostnik tako rekoč sovražil, dobila 
tako pomembno mesto v mojem življenju, 
dejstvo pa je, da se v avtu, preden 
prestavim iz prve v drugo, pokrižam. In 
začnem moliti.  
Pri tem nisem prav nič inovativen; iz 
dneva v dan so desetke, v istem vrstnem 
redu, namenjene za ene in iste ljudi in 
reči. 
Za koga molim rožni venec med vožnjo 

Prva desetka je namenjena za dan, ki je 
pred mano, za ljudi, ki jih bom srečal, 
mimoidoče, za prijazne in neprijazne, za 
načrte in dogodke, prijetne in neprijetne, 
ki me čakajo … ali so že minili, če se je 
dan že nagnil v popoldan in moja molitev 
v zahvalo. 
Druga desetka je za moje otroke, za 
njihove poti v današnjem dnevu, na 
katerih ne bom mogel biti z njimi. Za 
njihove duše in srca … za njihovo srečo, 
blagoslov … da bi bili moji … da bi bili 
Božji … Storim največ, kar lahko: molim. 
Tretja desetka je za dobrotnike … za 
zdravo pamet … za strah božji … za mir 
… za prave, Bogu ljube načrte … za 
blagoslov … 
Četrta desetka, ki jo molim v zahvali in 
prošnji, je za duhovnike, peta pa za tiste, 
ki iščejo Boga, oziroma za tiste, ki jih Bog 
išče … Molim za svoje igralske kolege, pa 
tudi za bolne in umirajoče. Žal vse 
pogosteje molim za znance in prijatelje. 
In potem še za duše v vicah, za 
pozabljence. Prav neverjetno, kako se 
včasih oglasi kak žlahtnik ali pa kak bežni 
znanec …  
In priznam: molim v upanju, da se bo tudi 
mene kdo kdaj spomnil! 
Koliko kilometrov je dolga ena desetka 
In tako se že peljem mimo Šmarne gore, 
da si ob koncu molitve z Marijo pogledava 
v oči! 
Vem, da bo kdo rekel, da ni mogoče 
zbrano moliti in hkrati zbrano voziti.  
Priznam, da se tudi zgodi, da kdaj kaka 
zdrava ali sveta Marija namesto v 
pobožnem vzdihu zazvenita bolj ostro in 
vzklično, vendar se mi zdi bolje, da 
kakega predrznega ali pa nespretnega 
voznika namesto v …  (že veste, kam) 

 
 Za duhovno rast 
 
 

https://operando.org/gregor-cusin-sredisce-sredisca-sveta/
https://operando.org/gregor-cusin-sredisce-sredisca-sveta/
https://operando.org/gregor-cusin-vesela-mladina-in-zalostna-mati/
https://operando.org/hvalnica-gospodu/
https://operando.org/hvalnica-gospodu/
https://operando.org/gregor-cusin-bozja-golota/
https://operando.org/gregor-cusin-pomlad-v-poletju/
https://operando.org/gregor-cusin-pomlad-v-poletju/
https://operando.org/5-cudovitih-molitev-za-vasega-prijatelja/
https://operando.org/gregor-cusin-po-cem-disi-mamino-narocje/
https://operando.org/gregor-cusin-po-cem-disi-mamino-narocje/


pošljem v Marijino naročje, pa naj ga 
Mamica potegne za ušesa.  
V tolažbo pa mi je tudi misel, da me bo 
Bog, če se bo odločil, da me pokliče k 
sebi med vožnjo, našel v molitvi, tako 
rekoč pred Njim na kolenih. 

Gregor Čušin 

 

 
 

 
 

 Od 2. do 9. oktobra bo potekal Teden 
za življenje, letos pod geslom Ne zavrzi 
življenja! Več o tednu si lahko preberete 
na spletni strani Gibanje za življenje.  

Naj bo teden za življenje za spodbudo, za 
več življenja med nami! 

 Smo v oktobru, mesecu molitve 
rožnega venca. V svojem apostolskem 
pismu »Rožni venec Device Marije« je 
blaženi papež Janez Pavel II. zapisal: 
»Moliti rožni venec ni nič drugega kakor 
premišljevati Kristusovo obličje skupaj z 
Marijo.« Tudi mi se v oktobru zbiramo, da 
bi – skupaj z Marijo, Jezusovo in našo 
materjo – premišljevali o Kristusovem 
obličju, da bi se srečali z Božjim Sinom, ki 
se je učlovečil, se ponižal in nam postal 
enak v vsem, razen v grehu. V molitvi 
bomo spremljali Gospoda, ki je posvetil 
naš svet s svojo Božjo navzočnostjo, in se 
tako učili hoditi po njegovi poti, ki nas vodi 
k našemu nebeškemu Očetu. 
Potrebujemo krščanstvo, ki se bo 
oblikovalo predvsem po umetnosti 
molitve. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v 
tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, 
kjer bomo 20 minut pred večerno sveto 
mašo molili rožni venec, za naše 
družine, za naš kraj, župnijo, duhovne 

poklice … vabljeni k molitvi tudi doma, kot 
družina, vsaj kakšno desetko rožnega 
venca.  

 V nedeljo, 9. oktobra tega leta, bo v 
naši župniji srečanje zakonskih jubilantov, 
ki obhajajo okrogle obletnice: 5, 10, 15…, 
50, 55, 60… let zakonske sreče. 

 

Ob 15.00 bo v župnijski cerkvi zahvalna 
sv. maša, nato pa po običaju še na 
»gomni« družabno srečanje. Za dobro 
kapljico bo poskrbljeno, za sladke reči pa 
se priporočamo jubilantom. 

 Na prvi petek bo duhovnikov obisk 
bolnih in ostarelih po domovih. Če bi 
kdo želel obisk duhovnika, naj to sporoči 
na telefonsko številko 041 390 700.  

Svojci, poskrbite za svoje ostarele in 
bolne, ki ne morejo več v cerkev, da se na 
tak način srečajo z Jezusom v 
zakramentih.  
 Skavti stega Koroška 2 začenjamo 
novo skavtsko leto in vpisujemo nove 
člane!  
9. 10. 2022 ob 930 na Fari na Prevaljah  
Začnemo s sv. mašo in nadaljujemo z 
druženjem do 12. ure  

Več informacij: 031 578 855 (Nežka Piko), 
e-pošta: koroska2@skavti.si, fb: Skavti 
Koroška 2, ig: skavti_koroska2   
 

 
 Oznanila 
 
 

https://operando.org/gregor-cusin-objokana-a-sveta-druzina/


 
 

 

 

 

2. 10. 2022  –  ROŽNOVENSKA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 v zahvalo in priprošnjo /Gorjanc/ 
 

PONEDELJEK, 3. 10., Frančišek Borgia 
18.00 za +Katarino Zavec, osm., sin 
Vlado z družino 
19.00 za +Jožefo Špiler, hčerka Marija 
 

TOREK, 4. 10.,  Frančišek Asiški 
18.00 za +Matildo in Jožefa Krof 
 

SREDA, 5. 10., Favstina Kowalska 
7.30 v dober namen /Majerič/ 
 

PRVI ČETRTEK, 6. 10. , Bruno, red. 
ustanov. 
18.00 za +Franca Jug, osm., hčerka Marija 
z družino 
19.00 molitvena ura za duhovne poklice 
/vodijo bralci/ in sv. maša za +Ivana 
Javornika, Rudi in Anica Urbanc 
 

PRVI PETEK, 7. 10., Rožnovenska 
Božja Mati 
19.00 za +Rozko Potočnik 
 

PRVA SOBOTA,  8. 10., Pelagija, 
spokornica 
19.00 za +Franca in Rozino Prikeržnik ter 
Marijo Žaže 
 

9. 10. 2022  –  28. NEDELJA  
MED LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Tretjak 
11.00 na Poljani za +Matevža in Marijo 
Tominc 
15.00 srečanje zakonskih jubilantov, sv. 
maša po namenu 

4. oktober 
FRANČIŠEK ASIŠKI 

 
Rodil se je leta 1182 v Assisiju. Njegov oče 
je bil trgovec s francoskim blagom, njegova 
mati je bila iz južne Francije. Ko se je otrok 
rodil, je bil oče na potovanju, zato mu je 
sama izbrala ime Janez (Giovanni), oče pa 
ga je po vrnitvi prekrstil v Frančiška 
(Francesco = Francozek) in mu namenil 
nasledstvo v trgovskem poklicu. Kazalo je, 
da se bo fant kot trgovec odlično obnesel, 
le preveč družaben in radodaren je bil. Bil 
je duša vesele fantovske družbe, toda 
vedno zelo dostojen. Ko mu je bilo dvajset 
let, je zbolel in takrat se je v njegovi duši 
izvršila velika sprememba. Vse, kar je imel 
svojega, je razdal revežem, bogato obleko 
pa vrnil očetu ter se umaknil v samoto. 
Neke noči je zaslišal klic: »Frančišek, 
popravi mojo cerkev, ki se podira!« Misleč, 
da gre za razpadajočo cerkvico sv. 
Damijana blizu mesta, se je takoj lotil dela. 
Kmalu pa je spoznal, da ga Bog kliče k 
obnovi Kristusove Cerkve, ki je propadala 
zaradi posvetnega duha, ki jo je bil zajel. 
Začel je hoditi okoli in oznanjati uboštvo. 
Preživljal se je z darovi, ki jih je priberačil. 
Bil je srečnejši kot prej, ko je letal od 
zabave do zabave. Njegovemu zgledu so 
sledili številni njegovi nekdanji prijatelji. 
Nastala je prva Frančiškova družina. Umrl 
je 3. oktobra 1226. 
 

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 
 
 

mailto:zupnija.prevalje@gmail.com

