31. maj 2020
BINKOŠTNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 22
Letnik XVI.

OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE
(Jn 20,19-23)
Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem berilu iz
Apostolskih del, rojstni dan Cerkve. Kot takega ga je
krščanska skupnost obhajala v prvi polovici 3. stoletja, in sicer
petdeseti dan po veliki noči. Apostoli poročajo, da se jim je
vstali Kristus prikazoval štirideset dni, potem pa se je dvignil v
nebo k svojemu Očetu v slavo. Apostoli so se vrnili v
Jeruzalem in se tam ob Mariji, Jezusovi materi, v molitvi
pripravljali na prihod obljubljenega Tolažnika. Prejeli so ga v
podobi ognjenih jezikov. Sad tega prihoda je bil, da so prej
plašni apostoli postali pogumni oznanjevalci blagovesti o
vstalem Jezusu. Tisti dan se je dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
Evangelist Luka, pisatelj Apostolskih del, pravi, da so bili
»Mir vam bodi!
Judje zbrani v Jeruzalemu iz vseh delov rimskega cesarstva.
Kakor je Oče mene poslal,
Slišali govoriti apostole vsak v svojem jeziku. Jezik, ki so ga
tudi jaz vas pošiljam.«
govorili apostoli, nekdanji ribiči in delavci, nepismeni ljudje, je
In ko je to izrekel,
je dihnil vanje in jim dejal:
bil jezik ljubezni, govorica Svetega Duha. Medsebojna
»Prejmíte Svetega Duha!
ljubezen Kristusovih učencev je »oživljajoči Duh« Cerkve, ki
Katerim grehe odpustite,
jo gradimo vsi. Apostol Peter v svojem prvem pismu spodbuja
so jim odpuščeni;
vernike, naj se dajo kot »živi kamni« vzidati v duhovno stavbo,
katerim jih zadržite,
katere temeljni kamen je Jezus. V stavbi je pomemben vsak
so jim zadržani.«
kamen. Vsi skupaj sestavljamo trdne stene.
(Jn 20,21–23)
Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je redno hodil k maši,
drugače pa v župniji ni nič sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. Nekoč se mu je sanjalo, da je
umrl. Ko je prestopil prag večnosti, je zagledal prelep tempelj, ki so ga občudovali vsi
nebeščani. Naš kristjan je v stropu tega templja takoj odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je
vprašal najbližjega angela. Angel mu je odgovoril: »Ta luknja je nastala po tvoji krivdi. Bog je
določil tebe, da bi zadelal to luknjo, ti pa si imel vedno druge skrbi in nikoli nisi prišel do tega,
da bi izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal Bog.« Mož se je prebudil in sanje so ga izučile: od tega
dne ni več stal križem rok in ni kritiziral dela drugih, temveč je pridno sodeloval povsod, kjer so
ga potrebovali.
Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno nalogo v življenju in pomoč Svetega Duha, modrega
graditelja Cerkve. »Kakor je Oče en, pošljem tudi jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« To
Jezusovo naročilo ne velja samo apostolom, temveč tudi nam vsem.
Po: S. Čuk, Misli srca
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ORATORIJ 2020 BO!
Naše delo in življenje je v tej prvi polovici leta zaznamoval
koronavirus Covid-19. V tem času se je marsikaj spremenilo in
sprejeti smo morali marsikatero omejitev. Hvala Bogu se stvari
spreminjajo na bolje, pa vendar bomo letošnje počitnice začeli nekoliko
drugače. Namesto na začetku počitnic bomo imeli počitniško dejavnost za
otroke - ORATORIJ na koncu počitnic in sicer od 24. do 30. avgusta.
V letošnjem letu bo osrednji oratorijski lik svetopisemska oseba kraljica Estera. Gre za
osebo, ki ni toliko poznana, pa vendar lahko s svojo zgodbo močno nagovori mladega
človeka. Preprosto izraelsko dekle postane kraljica perzijskega kralja, kar se kasneje
izkaže kot dejanje Božje previdnosti. Njeno zaupanje v Božjo moč in varstvo omogoči,
da jo Bog uporabi za rešitev izraelskega ljudstva. Skozi zgodbo bomo izpostavili različne
krščanske vrednote, kot so lepota, odgovornost, post, zaupanje, hvaležnost … Letošnji
oratorij nosi naslov: »ZAUPAM, ZATO SI UPAM« in nakazuje, da zaupanje v Boga
vliva upanje, pogum, ter omogoča konkretne in prave odločitve.
Ker zaupamo, zato si upamo! Dragi otroci vabimo vas, da se nam pridružite na oratoriju.
Prijavnice bodo na razpolago že konec meseca junija.

PRAZNIK SV. REŠNJEGA
TELESA IN KRVI
Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo praznovali v četrtek, 11.
junija 2020. Na ta dan še posebej obujamo vero, da je Jezus pri vsaki
sv. maši resnično prisoten s svojim telesom in krvjo. To je središče krščanske vere.
Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči. Obhajamo ga
na prvi četrtek po nedelji Svete Trojice.
Izraz evharistija prihaja iz grške besede in pomeni zahvaljevati se. Evharistija je
najpomembnejši zakrament zato, ker je v njej navzoč Kristus sam, kot živa oseba.

Od kdaj obhajamo ta praznik?
Za ustanovitev praznika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki je imela videnja, v
katerih ji je Bog naročil, da je treba ustanoviti ta praznik. Po Julijini smrti je njeno delo
nadaljevala blažena Eva Lieška. Leta 1264 je papež Urban IV. uradno razglasil praznik
svetega Rešnjega Telesa in Krvi.
V četrtek, 11. junija vas lepo vabim k sveti maši, da skupaj počastimo praznik Sv.
Rešnjega telesa in krvi. V nedeljo 14. junija pa ste lepo vabljeni k p. c. Sv. Lovrenca
kjer bo po maši procesija z Najsvetejšim, kjer bomo prosili: Nagle in neprevidene
smrti! Treska in hudega vremena! Kuge, lakote in vojske! … Reši nas, o Gospod.
Daj in ohrani sadove zemlje. Obilno blagoslavljaj našo zemljo… Prosimo te, usliši nas.

Napovednik
Od 25. maja do 7. junija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Prebolda.
Od 8. do 21. junija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Matk.
********
Od ponedeljka, 1. junija maske niso več obvezne…
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Francija Kukovnika (obl.) in za vse + sorodnike (1759)

BINKOŠTNA
NEDELJA
31. maj 2020
Marijino obiskanje
Apd 2,1-11; Ps 104;
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23

Binkoštni ponedeljek
1. junij

Marija, Mati Cerkve
Gal 4,4-7, Lk 2,16-21

Torek
2. junij
Marcelin in Peter, mučenca

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Vido (obl.) in Milana Lah, za + stare starše
Lah in Hojnik ter za vse + tete in strice (1662)
10.45 Marija Reka:
- za + Jožefo Hribar – dar Ivana Pišek ob pogrebu
(1057)
15.00 Marija Reka, Lobnikarjeva kapela: za vse +
Merzeljeve,
Lobnikarjeve,
Završnikove
in
Dežnikarjeve (1762)
9.30 za + Franca Sopotnika – dar Vlaste in Boža –
trgovina Šolnček ob pogrebu (1782)
15.00 Marija Magdalena – Hom: za + Karla in
Ivana Pinterja ter za vse + Pinterjeve in
Vodovnikove (1596)
19.00 za + Vlasto Ribič – 8. dan, dar sina Mitja z
družino ob pogrebu (1768)

2 Pt 3,12-15.17-18; Mr 12,13-17

Sreda
3. junij
Karel Lwanga in ugandski muč.

7.00 za + Ivano Cestnik – dar Lojzetovih sodelavcev
ob pogrebu (1781)

2 Tim 1,1-3.6-12; Mr 12,18-27

Četrtek
4. junij
Frančišek Caracciolo, red. ust.
2 Tim 2,8-15; Mr 12,28-34

Petek
5. junij
Bonifacij, škof
2 Tim 3,10-17; Mr 12,35-37

Sobota
6. junij
Norbert, škof
2 Tim 4,1-8; Mr 12,38-44

NEDELJA SV.
TROJICE
7. junij 2020
Robert, opat
2 Mz 34,4-6.8-9; DanD 3,52-55;
2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

18.30 molitvena ura: za duhovniške in redovniške
poklice ter za stanovitnost
19.00 za zdravje in blagoslov (1769)
7.00 Na čast Srcu Jezusovem in za + Franca Grenko
ter za vse + sorodnike in po namenu Ivice Grenko
(1773)
Obisk bolnikov na domu!
7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu Kristine
Kočevar (1774)
19.00 za + Marijo Rovšnik – dar brata Francija z
družino ob pogrebu (1786)
7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Franca Kukovnika (obl.), za + Marijo in
Rudolfa Kukovnik ter za vse + sorodnike (1691)
10.45 Marija Reka: za + Janeza Cestnika (obl.) in za
vse + Tonačeve (1058)

stran 3

Ponedeljek
8. junij

19.00 za + starše Franca (obl.) in Ano Huš ter za vse
+ sorodnike (1777)

Medard, škof
1 Kr 17,1-6; Mt 5,1-12

Torek
9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

19.00 za + Stankota Jager – 30. dan, dar hčerke
Milice ob pogrebu (1750)

1 Kr 17,7-16; Mt 5,13-16

Sreda
10. junij

7.00 za + Rudolfa Krajnca – dar sestre Slavice ob
pogrebu (1783)

Bogumil, škof
1 Kr 18,20-39; Mt 5,17-19

Četrtek
11. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Barnaba, apostol
5 Mz 8,2-3.14-16; Ps 147;
1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58

Petek
12. junij

9.30 za + Marijo – Marico Ribič – dar družine
Gajšek ob pogrebu (1784)
10.45 Marija Reka: za + Dorotejo Jerman – dar
Čerjevih ob pogrebu (1060)
18.30 molitvena ura: za vse tri župnije in Cerkev na
Slovenskem
19.00 za + Vojkota Golavška (1779)
19.00 za + Franca (obl.) in Amalijo Voga (1686)

Eskil, mučenec
1 Kr 19,9.11-16; Mt 5,27-32

Sobota
13. junij
Anton Padovanski, redovnik
1 Kr 19,19-21; Mt 5,33-37

11. NAVADNA
NEDELJA
14. junij 2020
Valerij, mučenec
2 Mz 19,2-6; Ps 100;
Rim 5,6-11; Mt 9,36-10,8

19.00 za + Vido Senčar (obl.) ter za + Leopoldino,
Francija, Rafkota Zagožen, za + starše Ivano in
Jakoba Zagožen (1536)
- za + Antona (obl.) in Marijo Kisovar (1643)
7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 Sv. Lovrenc: za + Franca Sopotnika – dar
sestrične Johance ob pogrebu (1785)
Procesija s sv. Rešnjim telesom in blagoslov
10.45 Marija Reka: za + Metoda (obl.) in Uroša
Zore (1059)

V soboto, 6. in v nedeljo, 7. junija je namenska nabirka za naše nove orgle.
Iskrena Bog povrni za vaše darove.
*********

Orgle so se odstranile. V torek, 2. junija ob 8. uri začnemo z akcijo odstranjevanja
klopi, lesenega tlaka in leša. Prosim za pomoč.

MISEL TEDNA
Dragi mladi, ne dovolite, da vašo mladost uporabljajo za razširjanje plitkega
življenja, ki zamenjuje lepoto z videzom. (papež Frančišek, Kristus živi, 183
Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan
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