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DUHA OZKOSRČNOSTI, REŠI
NAS, O GOSPOD!
V današnjem prvem berilu smo slišali,
kako je Jozue prišel k judovskemu
voditelju Mojzesu tožarit dva moža, ki sta
prerokovala v šotorih. Mislil si je, da jima
bo Mojzes to prepovedal delati, na
njegovo veliko začudenje pa je odvrnil:
»O, da bi vse Gospodovo ljudstvo
prerokovalo!« Nekaj podobnega, skoraj
enakega, so morali slišati tudi Jezusovi
apostoli. Po ustih svojega zastopnika
Janeza so Učitelju poročali, da so zasačili
nekoga, ki je v njegovem imenu izganjal
hude duhove. Prepovedali so mu to delati,
ker ni hodil z njimi. Mi pa smo slišali
Jezusov odgovor: »Ne branite mu! Kdor ni
proti nam, je z nami.«
Jezusu je tuja naša človeška ozkosrčnost.
Rad bi nas napravil bolj odprte, da bi ne
bili sodniki svojih bližnjih, temveč njihovi
prijatelji, zavedajoč se, da nas ima Bog
vse enako rad kljub vsem našim napakam
in slabostim.
Bog hoče, da bi vsi »prerokovali«. Da bi
bili napovedovalci prihodnjih reči. S

svojim življenjem naj bi nakazovali
podobo novega, odrešenega človeštva.
Biti bi morali graditelji Božjega kraljestva,
za prihod katerega molimo vsak dan v
očenašu. Biti bi morali graditelji
pravičnosti,
miru,
medsebojne
potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo:
biti bi morali preroki odnosov, ki bodo
vladali v svetu, ki mu pravimo večnost.
Osnovni zakon tega sveta je ljubezen. Ali
moremo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči
ljubezen?
Prvi kristjani so bili napolnjeni z duhom
ljubezni in so prerokovali z veliko močjo.
In v čem se kaže moč ljubezni? Ljubezen
se začenja doma. Je potrpežljiva,
prizanesljiva, ne obsoja, ne išče svojega.
Sad resnične pobožnosti bi morala biti
prav taka ljubezen, ki jo ponavadi tako
pogrešamo v naših medčloveških
odnosih. Bog nas ne kliče, da bi ljubili
»ves svet«, kliče nas, da bi ljubili tiste
ljudi, ki jih je postavil v naš vsakdanji svet.
Ta je morda majhen, toda prepojen z
ljubeznijo postane velik. Sega v večnost.
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Današnji evangelijski odlomek nas
poučuje, da Božja sodba predvsem visi
nad tistimi, ki skušajo otroke luči. Tako kot
lahko najdemo zunaj Cerkve kreposti,
tako lahko najdemo znotraj nje
pokvarjenost nauka. Nobene potrebe ni
prepovedati delovanje tistih, ki v
Kristusovem imenu izvršujejo velika dela.
Tisti, ki še niso prejeli krizme krsta, a
delajo dobro, so boljši kot tisti, ki čeprav
so krščeni, potiskajo druge v zlo. Če se
kreposti in dejavna ljubezen izgubijo med
izvajanjem discipline, je ogrožen mir
Cerkve in se poveča nepovezanost.
Po: sv. Avguštin

SLOMŠKOVA ULICA
Urškin ati in moj dedi veliko pomagata v
našem kraju in večkrat gresta na
sestanek krajevne skupnosti. Tam mora
biti kar zanimivo, kakor nam doma
pripoveduje dedi.
Ta mesec bo v vasi veliko praznovanje,
ker smo dobili novo ulico z lepimi malimi
hišami. No, o tej novi ulici so se na
krajevni skupnosti že dolgo pogovarjali –
izbirali so ji ime. Dedek je rekel, da je bilo
veliko predlogov: eni bi radi imeli Ravno
ulico, drugi Sončno, tretji Novo ulico.
Davidov ati pa je predlagal, naj ulica raje
dobi ime po kakšnem znanem človeku, ki
je povezan z našim krajem.
»Nekaj takih imen že imamo, pa bi že še
koga našli. Mogoče ne veste, da je z našo
župnijo veliko sodeloval škof Slomšek, ki

je bil dober prijatelj in jezikovni sodelavec
našega takratnega župnika. In ker je
Slomšek naš prvi blaženi, bi bilo zelo
lepo, da bi ulico imenovali po njem,« je
predlagal.
Vse to nam je doma pripovedoval dedi, pa
tudi to, kako so se potem oglasili nekateri,
ki ne marajo Cerkve in gospoda župnika.
Najbolj glasen je bil gospod, ki je tako
rekel: »Še to nam manjka, da bomo dajali
ulicam imena po farjih!«
»Dedek, kdo pa so farji?« sem vprašal
dedka.
Lepo mi je razložil: »Vidiš, mene še nikoli
nisi slišal, da bi tako rekel! Tako pravijo
duhovnikom tisti ljudje, ki jih nimajo radi in
se na ta način iz njih norčujejo.«
»Kaj pa so mu naredili, da jih nima rad?«
me je zanimalo.
Dedek tega ni vedel, samo to mi je rekel:
»Takšni ljudje, ki sovražijo Cerkev in
duhovnike, nosijo v sebi nekaj težkega, ali
pa se bojijo, da bi Bog le obstajal, oni pa
o njem nočejo slišati. Lahko to razumeš?«
Pokimal sem, pa čisto nisem razumel –
bom že, ko bom velik! Zdaj me je bolj
zanimalo, če je ulica dobila ime po
Slomšku. In dedek nama je z babico, ki je
prisedla, pripovedoval, da so se o tem
zelo dolgo pogovarjali. Dedi jih je najprej
poslušal, potem pa je še on povedal
svoje: »Veste kaj, če že to ni dovolj, da je
Slomšek prenesel iz Avstrije v Maribor
sedež škofije in da se je boril za slovenski
narod in za slovenski jezik na Štajerskem
… Tudi on je veliko pomagal, da danes
govorimo svoj jezik v svoji domovini!«
Babica mu je zaploskala in ga vprašala:
»Povej, so ti zaploskali tudi na krajevni
skupnosti?«

»Pa veš, da so mi!« je bil ponosen dedi.
»Davidov ati je samo še vprašal, če je kdo
proti Slomškovi ulici. In nihče ni več
nasprotoval.
Tako
imamo
novo,
Slomškovo ulico.«
Po: M. Strašek Januš, Mati resnične ljubezni,
daj nam pogum

V nebesih sem doma,
to oznanjujeta mi zelja in nebo
in vsaka stvar lepo.
V nebesih sem doma,
od tega ne sveta, nebes se veselim,
tja priti si želim.
V nebesih sem doma,
kjer družba angelska, se večno veseli,
si mene tja želi.
V nebesih sem doma,
kjer Jezus krona da, tam je moj pravi dom,
tam večno srečen bom!
/Slomšek/

Oznanila


Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega
krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti
s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni
in da bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

 Upoštevajmo preventivne ukrepe za
preprečevanje
virusnih
okužb:
vzdrževanje
medosebne
razdalje,
razkuževanje rok in nošnja zaščitnih mask
v cerkvi in drugih zaprtih prostorih. Za vse
starejše od 15 let je obvezno tudi
izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v
cerkev in druge župnijske prostore.
 Danes je Slomškova nedelja.
Osrednja slovesnost bo pri Sv. Jožefu v
Celju. ob 15.00 bo molitvena ura, ob
16.00 pa sveta maša, ki jo bo ob
somaševanju
navzočih
duhovnikov
daroval upokojeni ljubljanski nadškof
metropolit msgr. dr. Anton Stres.
 Pred nami je četrtek pred prvim
petkom, prvi petek in prva sobota v
mesecu z ustreznimi pobožnostmi.
 Na prvi petek bo duhovnikov obisk
bolnih in ostarelih po vaših domovih.
Prosim, sporočite njihove naslove!

Svete maše
26. 9. 2021 – SLOMŠKOVA NEDELJA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Jerico Kert, Tominc Anton z
družino
11.00 na Brinjevi gori lepa nedelja, sv.
maša za +Šumnikove
PONEDELJEK, 27. 9., Vincencij Pavelski
19.00 za +Jožefo Špiler
TOREK, 28. 9.; Venčeslav, mučenec
19.00 za +Vladislava Kuzma
SREDA, 29. 9.; Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli
7.30 za +Mihaela in Marijo Brglez
PRVI ČETRTEK, 30. 9., Hieronim,
duhovnik
19.00 molitvena ura za duhovne poklice
/vodijo pevci/, sv. maša za +Brankota
Ramšak
PRVI PETEK, 1. 10., Terezija Deteta
Jezusa
18.00 za +Franca Paradiž, osm., žena in
otroci z družinami
19.00 za +Rozko Potočnik
PRVA SOBOTA, 2. 10., Angeli varuhi

19.00 za blagoslov v družini

3. 10. 2021 – ROŽNOVENSKA
NEDELJA
7. 30. za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Terezijo in Jurija Petrič in sorod.

29. september
MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL - NADANGELI

Mihael pomeni »Kdo kakor Bog?« Že o
imenu je Mihael postavljen v bojno
nasprotje s prišepetavanjem kače-satana
v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v
odpad od Boga. Sicer pa velja za
zavetnika vesoljne Cerkve v boju zoper
zalezovanje hudih duhov. Upodabljajo ga
z mečem in sulico kot borca zoper zmaja
– satana.
Gabriel pomeni po hebrejskem deblu
»Božji mož« ali »Božji junak.« Iz Svetega
pisma je najbolj znan kot tisti, ki oznani
rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo
rojstvo, zato je tudi pogosto upodobljen v
zvezi z Gospodovim oznanjenem Mariji.
Njegovo češčenje se je uveljavilo po 10.
stoletju, sicer pa je zavetnik radia in vseh
sredstev družbenega obveščanja pa tudi
poštnih uradnikov in raznašalcev
časopisov.
Nadangel Rafael, čigar ime pomeni
»Božje zdravilo« ali »Bog je ozdravil«, se
omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi in
od njegove vloge v njej velja za angela, ki
pomaga človeku predvsem dosegati
zdravje, pa tudi kot tistega, ki spremlja
ljudi na potovanjih. Upodabljajo ga kot
popotnika s palico in bučko, včasih z ribo
in kot spremljevalca mladega Tobija.
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

