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POSVEČENA SKUPNOST
Po Božji podobi ustvarjen človek je
narejen tako, da ne more biti sam. V
človeškem srcu je ljubezen, iskra
podobnosti z Bogom, saj ljubezen
povezuje med seboj tri Božje osebe.
Ljubezen vedno potrebuje nekoga, da se
mu razodene. Večina ljudi na svetu ima
»poklic«, da ob svojem času, ko dosežejo
duševno in telesno zrelost, osnujejo
skupnost, ki ji pravimo družina. O družini
je bila napisana cela gora knjig in
izrečenih je bilo veliko lepih in globokih
misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v
prvem berilu in jo je Jezus navedel pred
farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni,
medsebojne privlačnosti) bo mož zapustil
očeta in mater in se pridružil svoji ženi in
bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v
svojem srcu, in iz potrebe, da bi to
ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od
njega prejel ljubezen, zrel človek zapusti
družino, v kateri se je rodil in kjer je
odraščal.
V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in
nalogo. Mož naj bi bil modra glava
družine, žena pa njeno srce, ki s svojo

prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko
skupnost toplino, brez katere ni zdrave
rasti. Otroci naj bi s hvaležnim in učljivim
srcem posnemali vse dobro, kar na
starših vidijo. Krščanski zakonci imajo
pravico in dolžnost, da vsak zase in drug
za drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi
milost zakramenta svetega zakona. To ni
enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak
neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora
stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih
vplivih, predvsem svoje domače družine.
Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine
lastnosti, ki oblikujejo njegov značaj, se
otrok naleze že zgodaj v domači hiši, v
družini od staršev pa tudi od drugih
članov družine. Glavni vpliv, s katerim
starši oblikujejo svoje otroke, ni namerna
vzgoja, temveč njihovo vsakdanje
ravnanje in govorjenje, pri katerem niti ne
mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno
lahko rečemo: glavni zgled, s katerim
starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo,
kaj govorijo, marveč v tem, kaj in kakšni
so.«
Po: S. Čuk, Misli srca

Za duhovno rast
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil,
učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je
postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke,
naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih
je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: kdor
ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.« In objel jih je, položil nanje
roke in jih blagoslavljal. (Mr 10,13–16)
Mnogi so v zmotnem prepričanju, da se vera
lahko poučuje tako kot matematika in
zgodovina, mučijo in obremenjujejo jo s
teoretično veroučno snovjo. Posledica: ko mladi
opravijo z birmo, odidejo v prepričanju, da so
končno rešili vprašanje vere: to je nekaj, kar je
samo za otroke.
In tako je za mlade v dobi odraščanja, ko s
telesnim, spolnim, čustvenim in razumskim
razvojem pridejo problemi in je treba izbirati med
različnimi življenjskimi ponudbami, zelo težko in
vprašljivo, da bi se obračali na Jezusa kot
učitelja, ki ima prave predloge za pošteno, lepo
ustvarjalno, uresničeno življenje.
Nujno je torej potrebno najti tak način kateheze,
ki ne bo vsiljevanje nazorov ali razlog za
zasičenost z zakramenti, temveč objem in ljubeč
dotik, ki pripravita mlade na življenjsko
pomembno srečanje z Jezusom v času izbir.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

ROŽNI VENEC
MOLITEV V SRCU
KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA
Rožni venec – molitev, ob kateri so se v času
po 2. vatikanskem koncilu marsikje »lomila
kopja«; nekateri so ga zavračali kot

staromodno in preživeto obliko molitve, drugi
so ga ohranjali in po tej molitvi še naprej
utrjevali svojo vero. Cerkveno učiteljstvo je
podpiralo in še podpira to molitev ter vernike
vzpodbuja, naj radi molijo rožni venec. In to
so voditelji Cerkve tudi delali. Pa ne le z
besedami, ampak najprej s svojim zgledom.

Papež Janez XXIII. je vsak dan zmolil vse
dele rožnega venca. Dejal je: »Petnajst
rožnovenskih skrivnosti je petnajst oken,
skozi katera v Božji luči gledam vse, kar se
dogaja na svetu.« Njegov naslednik, papež
Pavel VI. je rekel, da je rožni venec
»povzetek celotnega evangelija« in je zato
»šola evangeljskega življenja«. Papež Janez
Pavel II. pa je bil nasploh neločljivo povezan
s to molitvijo. Izdal je posebno apostolsko
pismo »Rožni venec Device Marije«, s
katerim je, poleg treh običajnih starodavnih
delov rožnega venca, uvedel še četrti, t. i.
»svetli del rožnega venca«, v katerem
povzema Jezusovo javno delovanje. Tako
rožni venec sedaj dejansko povzema celotni
evangelij.
Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo
priložnost, da v mesecu oktobru v naši sredi
še bolj oživimo to molitev. Naj nam pomaga
poglobiti našo vero.

Kristjani so postali
27. Noe Kostanjevec
28. Tian Žak
29. Maja Špiler
30. Mia Špiler
31. Matevž Uduč
32. Tara Vogel
ČESTITAMO!

Umrli so
54. Franc Paradiž, Leše 23 a
31.3.1936 – 21.9.2021
55. Metod Oblak, Pod gonjami 73
19.1.1933 – 23.9.2021
56. Bogomir Partlič, Dolga brda 109
4.4.1935 – 23.9.2021
SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI!

Oznanila
 Oktober je mesec svetega rožnega
venca – naj se to pozna tudi v naših
družinah. Še posebej pa lepo vabljeni k
skupni molitvi v cerkev pred sv. mašo.
 »Z veseljem do življenja skrbimo drug za
drugega«. S tem geslom letošnjega Tedna za
življenje (3. – 10. oktober 2021) želimo
znotraj mednarodnega Leta družine poudariti
kulturo skrbi za drugega: »Skrbimo drug za
drugega, podpirajmo drug drugega in
spodbujajmo se med seboj«. Kultura skrbi za
drugega je gotovo najprej značilna za ožjo
družino, kjer starši noč in dan skrbijo za svoje
otroke, vse od časa nosečnosti dalje pa preko
rojstva, otroštva, šolske dobe, vse do

odraslosti, in zakonci skrbijo drug za drugega,
tudi v bolezni in v starosti, v pešanju
življenjskih moči. Obenem pa je kultura skrbi
za drugega širša resničnost, odpira se
navzven, gre preko generacij, razteza se v
širšo družbo in jo blagodejno oblikuje v duhu
svetovne človeške družine, svetovnega
bratstva.
Več o tem tednu, vsebini in videoposnetke
boste našli na spletni strani Gibanje za
življenje.
 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.
Darovalci za drenažo na
Lešah:
N. N. 50 €; Hedvika
Gorenšek 100 €; N. N. 50
€; N. N. 100 €; Rajko
Ortan 40 €; Jože Petek
100 €; N. N. 150 €;
Terezija Preglav 50 €;
Cvetka
in
Marjan
Berložnik 100 €; Simona
in Dušan Kralj 50 €.
Za izplačilo drenaže je potrebnih še
53.129,91,91 €.

HVALA ZA DAROVE!

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

PONEDELJEK, 4. 10., Frančišek Asiški
18.00 za +Metoda Oblak, osm., Janja in
Nevenka z družinama
19.00 za zdravje v družini Kotnik Mikeln
TOREK, 5. 10.; Favstina Kowalska
19.00 za +Marijo in Miha Lorber
SREDA, 6. 10.; Bruno, redov. ustanov.
7.00 za zdravje /po namenu Berložnik/
ČETRTEK, 7. 10., Rožnovenska Mati
Božja
19.00 za +Ivana Lipovšek
PETEK, 8. 10., Terezija Deteta Jezusa
7.00 za zdravje
SOBOTA, 9. 10., Angeli varuhi

19.00 za +Rafaela Ošep

10. 10. 2021 – 28. NEDELJA
MED LETOM
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +dekana Mateja Močilnika obl /40/
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs,
družina Borko
Papež Frančišek
je na praznik
Brezmadežne
/8.12.2020/
razglasil leto sv.
Jožefa, varuha sv.
Družine in družin
ter zaščitnika sv.
Cerkve, ki bo
trajalo do
8.12.2021.

Radi in pogosto se mu priporočajmo!

K TEBI, O SVETI JOŽEF,
PRIBEŽIMO V SVOJIH STISKAH,
IN KO SMO NA POMOČ POKLICALI
TVOJO PRESVETO NEVESTO,
PROSIMO ZAUPLJIVO TUDI
TVOJEGA VARSTVA.
PRI LJUBEZNI,
KI TE JE VEZALA Z BREZMADEŽNO
DEVICO, BOŽJO MATERJO,
IN PRI OČETOVSKI LJUBEZNI,
S KATERO SI OBJEMAL DETE JEZUSA,
TE PONIŽNO PROSIMO,
OZRI SE MILOSTNO NA DELEŽ,
KI GA JE PRIDOBIL JEZUS
S SVOJO KRVJO IN
POMAGAJ NAM V NAŠIH POTREBAH
S SVOJO MOČJO IN PRIPROŠNJO.
O SKRBNI VARUH SVETE DRUŽINE,
VARUJ IZVOLJENO LJUDSTVO
JEZUSA KRISTUSA;
ODVRNI OD NAS, LJUBEZNI POLNI OČE,
VSAKO KUGO ZMOT IN GREHA.
PODPIRAJ NAS MILOSTNO IZ NEBES,
O MOGOČNI NAŠ VARUH,
V TEM BOJU ZOPER MOČI TEME,
IN KAKOR SI NEKDAJ OTEL DETE
JEZUSA IZ SMRTNE NEVARNOSTI,
TAKO BRANI ZDAJ
SVETO CERKEV BOŽJO
VSAKEGA ZALEZOVANJA IN
NASPROTOVANJA.
VARUJ NAS VSEKDAR,
DA BOMO PO TVOJEM ZGLEDU
IN S TVOJO POMOČJO
MOGLI SVETO ŽIVETI,
SREČNO UMRETI
IN DOSEČI
VEČNO ZVELIČANJE V NEBESIH.
AMEN.
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

