12. julij 2020
15. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 25
Letnik XVI.

KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE?
(Mt 13,1-23)
Božja beseda je beseda življenja, norma, pravilo ali vodilo življenja. Prerok Izaija v današnjem
prvem berilu zatrjuje, da je Božja beseda kakor dež, ki pade na zemljo in jo naredi rodovitno.
Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših srcih ne
povzroči nobene spremembe?
Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati zase, kajti
vsak sebe najbolje pozna. Mnogokrat Božja beseda do našega
srca sploh ne seže. Srca so kot zaprte in zapečatene posode. V
njih je vse polno drugih misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako
da za Božjo besedo ni prostora.
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje,
Ko je sejal,
zakaj se tako malo spremenimo, možni dogovori, ki jih je dal
je nekaj semena padlo ob pot.
Jezus, ko je apostolom posebej razlagal svojo priliko o sejalcu. Priletele so ptice in ga pozobale.
Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne razumemo, pa pride hudi Drugo seme je padlo na kamnita
duh in ugrabi, kar je posejano v srce, ker se boji, da bi se
tla, kjer ni imelo veliko prsti.
človek v veri poučil in utrdil. To so semena, razlaga Jezus, ki
Hitro je pognalo,
ker ni imelo globoke zemlje.
so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je padlo na kamnito
Ko pa je sonce vzšlo, ga je
zemljo: to so ljudje, ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so
pa površni. V cerkvi so taki ljudje zmožni globokih in silnih ožgalo, in ker ni imelo korenine,
se je posušilo.
čustev, komaj prestopijo prag cerkve, pa znajo pozabiti, da so
Spet drugo je padlo med trnje
kristjani. Ko nastopi »vročina« življenja, seme Božje besede
in trnje je zraslo ter ga zadušilo.
usahne, ker nima korenin. Tretje vrste poslušalci Božjo besedo
Druga semena pa so padla
z veseljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno seme
na dobro zemljo
zadušijo. Skrbi moramo vključiti v molitev, saj je predmet vere in so dajala sad: eno stotérnega,
vse, kar čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in kar nas
drugo šestdesetérnega
in spet drugo tridesetérnega.
napolnjuje z veseljem. Jezus pravi: Storiti moramo vse, kar je
(Mt 13,4–8)
v naši moči, pri tem pa ne pozabiti, da nad nami bdi ljubeči
Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h kateremu bi se zatekali samo
v nevarnosti ali nesreči. Bog je Gospodar sveta, mi pa smo upravitelji njegovih dobrin.
Posvetovati se moramo z njim kako naj z njimi upravljamo.
Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo tudi
»umevajo«, po njej živijo. To so ljudje hvaležnega srca.
Bodimo prepričani: seme je dobro in Bog je pripravljen dati tudi vse drugo, da bi to seme lahko
vzklilo, raslo in dozorelo. Vprašanje je le, kakšna zemlja je naše srce.
Po: S. Čuk, Misli srca
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KRIŠTOFOVA NEDELJA IN
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV
Na 17. navadno nedeljo ali Krištofovo nedeljo se v svojih molitvah še
posebej spominjamo svojih voženj in se zahvaljujemo za vse varno
prevožene kilometre. Ob tem prosimo za dar zmernosti in razumnosti ter za Božje varstvo na
cestah.
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu vozil v nedeljo, 26. julija, zbirali
darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe
po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike. Vlade v deželah
tretjega sveta že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih
svojih prebivalcev.
Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro! Ljudem
bodo pomagali, kolikor je le v njihovih močeh. V Misijonskem središču Slovenije se
Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca zahvaljujemo.
Nebeški Oče, pomagaj nam, da ne bomo že jutri pozabili
na zmernost in razumnost.
Pomagaj nam, da bomo v prometu odgovorno ravnali,
saj so od naše strpnosti odvisni
tudi vsi ostali soudeleženci.
Daj nam moči, da bomo vselej ravnali strpno
in odgovorno tudi takrat, ko bo težko
in v dani situaciji skoraj nemogoče.
Amen.
Zaradi nastalih razmer bomo imeli v Šempavlu letos blagoslov avtomobilov na Anino
nedeljo. Blagoslov bo pri vseh svetih mašah in sicer v soboto, 25. julija po večerni sv.
maši, v nedeljo, 26. julija pred jutranjo sv. mašo, ob 6.50 uri, in nato še po praznični sv.
maši oz. po končani procesiji.
V Marija Reki pa bo blagoslov avtomobilov v nedeljo, 2. avgusta.

Napovednik
Zaradi nastalih razmer bo letošnje praznovanje Magdalenine in Anine nedelje bolj
skromno. Na Homu bo slovesna sv. maša v čast sv. Mariji Magdaleni v nedeljo, 19. julija
ob 9.30 uri. Po maši je procesija s 4 evangeliji, ko bomo še posebej prosili in molili:
Treska in hudega vremena! Kuge, lakote in vojske! Nagle in neprevidene smrti! in
Vsega hudega! Reši nas, o Gospod! Pridite in molimo.
***********

God sv. Ane obhajamo v nedeljo, 26. julija. Ob 9.30 uri bo slovesna sv. maša. Pri
letošnjem praznovanju Anine nedeljo ne bomo imeli nobenega gosta, prav tako pa tudi
odpade 15. Anin srečelov in pogostitev. Po končani sv. maši je procesija, ki bo okoli
cerkve. Oltarje za procesijo pripravijo verniki iz naslednjih vasi: Šešče, Latkova vas,
Kaplja vas in Dolenja vas. Po končani procesiji bo še blagoslov avtomobilov.
********

ORATORIJ od 24. do 30. avgusta.
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Od 6. do 19. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Sv. Lovrenca.
Od 20. julija do 2. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Latkove vasi.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Martina Jermana – dar Gregorc Marije in Dragota ob pogrebu (1815)

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

Ponedeljek
13. julij
Henrik, kralj

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)
19.00 za + Franca Sopotnika – dar Marije Zvonar ob
pogrebu (1822)

Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1

Torek
14. julij
Kamil de Lellis, duhovnik

19.00 po namenu

Iz 7,1-9; Mt 11,20-24

Sreda
15. julij
Bonaventura, škof, c. učitelj

7.00 po namenu

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Četrtek
16. julij
Karmelska Mati Božja (Karmen)
Iz 26,7-9.12.16.19; Mt 11,28-30

Petek
17. julij
Aleksij (Aleš), spokornik

18.30 molitvena ura: za družine
19.00 za + starše Milana (obl.) in Marijo Rojnik ter
za vse + iz družine Rojnik (1819)
19.00 za + Tini Kosem – 30. dan, dar sestre Marije
ob pogrebu (1804)

Iz 38,1-6.21-22; Mt 12,1-8

Sobota
18. julij
Friderik (Miroslav), spokornik

19.00 za + Vlasto Ribič – dar svaka Draga z družino
ob pogrebu (1821)

Mih 2,1-5; Mt 12,14-21

16. NAVADNA
NEDELJA MAGDALENSKA
19. julij 2020
Arsenij Veliki, puščavnik
Mdr 12,13.16-19; Ps 86;
Rim 8,26-27; Mt 13,24-43

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 Marija Magdalena – Hom: za + Matevža in
Marijo Hribar (1597)
Po maši procesija z Najsvetejšim s štirimi evangeliji.
10.45 Marija Reka: za + Naratove, Zimoharjeve in
Albina Dolar (1067)
- za + Majdo Jezernik (obl.) in za vse + Lipovškove
in Jezernikove (1069)
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Ponedeljek
20. julij
Marjeta Antiohijska, mučenka

19.00 za + Damjana Dušiča – dar družine Bršek ob
pogrebu (1823)

Mih 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42

Torek
21. julij
Danijel (Danilo), prerok

19.00 po namenu

Mih 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50

Sreda
22. julij
Marija Magdalena, sp. žena

7.00 po namenu

2 Kor 5,14-17; Jn 20,1-2.11-18

Četrtek
23. julij
Brigita Švedska, redovnica
Jdt 8,2-8; Mt 5,13-16

Petek
24. julij
Krištof, mučenec

18.30 molitvena ura: za domovino in državne
voditelje
19.00 za + Nežko Ratajc in Zdenko Javrnik – dar
nečakinje Mihele z družino ob pogrebu (1824)
19.00 za + Piklove in Reharjeve – obletnica (1756)

Jer 3,14-17; Mt 13,18-23

Sobota
25. julij
Jakob Starejši, apostol

19.00 po namenu

2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

17. NAVADNA
NEDELJA -

ANINA
26. julij 2020
Joahim in Ana, starši Device
Marije

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Marijo Kukovnik (obl.) in za vse +
sorodnike, ter za + Verico in Tončija Uršič –
obletnica (1692)
- za + Ano in Jožeta Mastnak ter za vse + sorodnike
(1792)
Po maši procesija z Najsvetejšim s štirimi evangeliji.

1 Kr 3,5.7-12; Ps 119;
Rim 8,28-30; Mt 13,44-52

MISEL TEDNA
Ne izgubljaj časa s spraševanjem »Kdo sem jaz? Rajši se vprašaj
»Za koga sem jaz?« (papež Frančišek, Kristus živi, 286)

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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