28. junij 2020
13. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 24
Letnik XVI.

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN
(Mt 10,37-42)
Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke
misijonarskega govora, s katerim Jezus poučuje dvanajstere v
trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in
Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena vidika za življenje
učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom
močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da
misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen
nebeškega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je
Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta
učenec »prozoren« za to navzočnost.
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden
Kdor ne sprejme svojega križa
...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo
in ne hodi za menoj, ni mene
prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in
vreden. Kdor najde svoje
upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od
življenje, ga bo izgubil,
nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno
in kdor izgubi svoje življenje
– ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za
zaradi mene, ga bo našel.
kateregakoli učenca, tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa …
Kdor sprejme vas, sprejme
mene; in kdor sprejme mene,
mora biti to prednostni odnos.
sprejme tistega, ki me je poslal.
Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z
(Mt 10,38–40)
Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov
»veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da
jim Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, mene sprejme; in
kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje
zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično »Gospod«, je resnično središče življenja ter vse v
življenju. Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje meje, tudi svoje napake, da
le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.
»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. Dvojnost ni
krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da
učenci ne bi zapadli posvetnemu duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim duhom – ali pa te
vodi posvetni duh.
Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same ter dati
nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko priprošnjo
pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji evangelija.
Po: papež Frančišek
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PRIPRAVA KORA ZA NOVE ORGLE
V naši župnijski kroniki bo zapisano, da smo v letu, ki je zaznamovano z epidemijo
koronavirusa Covid-19 začeli v župnijski cerkvi s pripravo kora za nove orgle.
Od 26. do 29. maja je orglarski mojster Leon Lesar s pomočjo naših vernikov razstavil
orgle in nato so se odpeljale v župnijo Sv. Andraž v Slovenskih goricah.
V torek, 2. in v sredo, 3. junija je bila
delovna akcija, katere se je oba dneva
udeležilo po 15 ljudi. S kora so se
odstranile klopi, lesen pod in leš.
V četrtek, 4. in v petek, 5. junija so se iz
vseh desk odstranili žeblji in ves les se je
zložil ob uti pri kozolcu.
V sredo, 3. junija, ko smo odstranili leš s
kora so že prišli delavci podjetja Gradnje Luka in začeli s pripravljalnimi gradbenimi
deli. V ponedeljek, 8. junija se je zabetonirala betonska plošča na koru.
Konec meseca junija so iz Marije Reke pripeljali en tovornjak hlodovine. V torek, 9.
junija je bila delovna akcija. Prišli so nekateri farani iz Marije Reke in Šempavla ter
scepili drva. V bližnji prihodnosti pa se bodo zložila pod kozolec.
V soboto, 20. junija smo imeli slovesnost podelitve zakramenta sv. birme.
V ponedeljek, 22. junija so prišli delavci s podjetja Viba d.o.o iz Vranskega in pred
cerkvijo postavili oder z dvigalom za gradbeni oder.
V torek, 23. in v sredo 24. junija so postavili gradbeni oder na koru, ki je namenjen za
sanacijo stropa in obnovitev poslikave.
V ponedeljek, 29. junija bo podjetje Sanacije M d.o.o. iz Slovenske Bistrice začelo s
sanacijo razpok na stropu kora.
Iskrena hvala za vso pomoč in za vse darove, ki jih namenjate za naše nove orgle.
Priporočam se še naprej za pomoč.

PONOVNA OBVEZNA UPORABA
ZAŠČITNIH MASK PRI SVETIH MAŠAH
Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja
epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v
zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne,
veroučne prostore idr. Odločitev stopi v veljavo od četrtka, 25. junija 2020, do
preklica.

Napovednik
V petek, 3. julija ob 20. uri srečanje animatorjev v pripravi na letošnji oratorij.
Vabim tudi nove animatorje.
********

ORATORIJ od 24. do 30. avgusta.
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Od 22. junija do 5. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Šešč.
Od 6. do 19. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Sv. Lovrenca.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Elizabeto Matko – dar Krkovih iz Matk (1799)

13. NAVADNA
NEDELJA
28. junij 2020
Irenej, škof
2 Kr 4,8-11.14-16; Ps 89;
Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-43

Ponedeljek
29. junij
PETER IN PAVEL, apostola
Apd 12,1-11; Ps 34;
2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Torek
30. junij
Prvi rimski mučenci

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Berto Povše - dar Jamnikovih ob pogrebu
(1800)
10.45 Marija Reka: za + Faniko in Jožeta Zupan ter
za vse + sorodnike (1063)
- za + Suzano Jelenčar ter za vse + Jelenčarjeve (1064)
9.30 za vse + Št. Pavelske duhovnike in za vse +
duhovnike, ki so delovali v Šempavski župniji (1672)
10.45 Marija Reka: za + Jožefo Hribar – dar Žagar
Lojzeta in Jožice ob pogrebu (1074)
19.00 za + Vido Prodenčar (1796)

19.00 za + Tini Kosem – 8. dan, dar sina Dušana z
družino ob pogrebu (1803)

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27

Sreda
1. julij
Estera, svetopisemska žena

7.00 za + Tonija Kos in za zdravje v družini ter za
vero, upanje in ljubezen (1794)

Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34

Četrtek
2. julij
Frančišek Regis, redovnik
Am 7,10-17; Mt 9,1-8

Petek
3. julij
Tomaž, apostol

18.30 molitvena ura: za letošnje novomašnike ter za
nove duhovniške in redovniške poklice
19.00 za + Ivano Cestnik – dar Milana Vasle s Ponikve
ob pogrebu (1809)

7.00 Na čast Srcu Jezusovem ter za + starše Franca
in Julijano Derča ter za + Ano Zadravec (1810)

Ef 2,19-22; Jn 20,24-29

Sobota
4. julij
Urh, škof
Am 9,11-15; Mt 9,14-17

14. NAVADNA
NEDELJA
5. julij 2020
Ciril in Metod, slov. apostola
Ezk 34,11-16; Ps 23;
1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16

7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu Amalije
Cukjati (1811)
19.00 za + Lojza Zmrzlaka – 30. dan, dar hčerke
Slavice ob pogrebu (1791)

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Franca in Tončko Roškar, za + Zlatko,
Alojza in Jožeta Pišek (1757)
10.45 Marija Reka: za + Dragico in Julijano
Gradišek (1065)

stran 3

Ponedeljek
6. julij
Marija Goretti, mučenka

19.00 za + Stankota Jager – dar Krežetovih iz Kaplje
vasi ob pogrebu (1812)

Oz 2,16-18.21-22; Mt 9,18-26

Torek
7. julij

19.00 za + Terezijo Obrez – dar vnuka Nejca z
družino ob pogrebu (1813)

Vilibald, škof
Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38

Sreda
8. julij
Gregor Grassi, škof

7.00 po namenu

Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10-1-7

Četrtek
9. julij
Hadrijan III., papež
Oz 11,1.3-4.8-9; Mt 10,7-15

Petek
10. julij
Amalija, redovnica

18.30 molitvena ura: za domovino in državne
voditelje
19.00 po namenu
19.00 za + Dušana Dobriloviča – dar Vlaste in Boža
– trgovina Šolnček ob pogrebu (1814)

Oz 14,2-10; Mt 10,16-23

Sobota
11. julij

19.00 za + Martina Jermana – dar Gregorc Marije in
Dragota ob pogrebu (1815)

Benedikt, opat
Prg 2,1-9; Jn 15,1-8

15. NAVADNA
NEDELJA
12. julij 2020
Mohor in Fortunat, mučenca
Iz 55,10-11; Ps 65;
Rim 8,18-23; Mt 13,1-23

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Edija Škorjanc (obl.) in za vse + sorodnike
(1807)
10.45 Marija Reka: za + Julijano in Martina
Dolinšek ter za + Staneta Podbregar (1066)

V soboto, 4. in v nedeljo, 5. julija, ki sta prva v mesecu je namenska nabirka za
naše nove orgle. Iskrena Bog povrni za vaš dar.

MISEL TEDNA
Današnje mlade, ki živijo svojo lastno mešanico junaških želja in
negotovosti, lahko spomnimo, da je življenje brez ljubezni
nerodovitno. (papež Frančišek, Kristus živi, 197)
Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;
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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