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26. julij 2020 

17. NAVADNA 

NEDELJA    
Leto A 

štev. 26 

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XVI. 

ZAKLAD 
 (Mt 13,44-52) 

Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti stvari niti človek – ne more v 

celoti izpolniti vseh naših hrepenenj. Svojo osebnost 

lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in ga 

ljubimo nad vse stvari. V tej luči potem prav vrednotimo 

in cenimo tudi vse zemeljske stvari. On in njegovo 

kraljestvo sta za nas skrit zaklad in dragocen biser. Če je 

Bog v središču našega življenja in gibalo naših misli, 

besed in dejanj, bo to življenje zares smiselno in 

izpolnjeno. 

Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi 

Salomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato 

prosil Boga za razumno in modro srce, da bi »znal 

razločevati med dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi mi 

ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za dobro je vse težja, 

ker je zlo zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro ali 

vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava življenjska modrost je 

v tem, da se vedno odločamo za večjo, za največjo 

dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v 

tem, da se z vsem srcem odločimo za dobro. 

Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, 

ker drugače ne moremo pričati za nebeško kraljestvo. 

Moč našega pričevanja je odvisna predvsem od trdnosti 

in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda: »Daj nam 

razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da najdemo prave vrednote – predvsem zaklad, 

ki si ti in tvoje kraljestvo – in vse sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.« 

Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. 

Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara in vedno nova in živa. V njeni luči 

osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega 

zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega kraljestva. Če zgrešimo pravo 

pot ali zapravimo ta zaklad, nam vsi morebitni drugi zakladi ne bodo nič pomagali. 

Po: B. Dolenc, Oznanjevalec, 1993 

 
Tisti čas  

je rekel Jezus množicam: 

»Nebeško kraljestvo  

je podobno zakladu,  

skritemu na njivi,  

ki ga je nekdo  

našel in spet skril.  

Od veselja nad njim je šel  

in prodal vse, kar je imel,  

in kupil tisto njivo.« 

(Mt 13,44) 
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OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS 
Spoštovane faranke in farani !  
Karitativni in socialno poslanstvo Karitas zajema tudi zbiranje oblačil in drugih tekstilnih 

izdelkov, obutve in raznih življenjskih potrebščin, da jih potem posredujemo vsem 

pomoči potrebnim. To je samo eno od številnih področij delovanja Karitas, ki pa vsa 

temeljijo na naši odločenosti: V spoštovanju in z božjo pomočjo služiti bližnjemu in 

pomagati v raznih stiskah in težavah! 

Zato se sodelavke in sodelavci župnijske Karitas sv. Pavel Prebold obračamo na vas z 

našim obvestilom in vabilom, da nas obiščete v naših prostorih v Aninem domu v 

Preboldu, kjer imamo v tem času veliko zalogo oblačil, obutve in raznih drugih 

potrebščin. 

Vse, kar je v skladišču, je dobre, celo odlične kvalitete, sploh oblačila za mlajše otroke, 

ki jih le ti hitro prerastejo in so kot nova ! 

Ker jesen in odhod otrok v šolo, vrtec, ni več tako daleč  vas vabimo  vse, ne nujno samo 

socialno ogrožene, da premagate predsodke in pridete ter mogoče najdete nekaj, kar vam 

bo koristilo, kar potrebujete. 

Za vas smo prisotni v naših prostorih : vsak tretji torek v mesecu, oz. kontaktirate g. 

dekana Damjana Ratajca.  

Kljub temu, da sta julij in avgust meseca počitnic in nismo dežurni v navedenem času, vi 

samo pokličite g. Ratajca in se nato organiziramo ! 
Župnijska Karitas Prebold 

Nova navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v 

času krepitve epidemije COVID-19 (stanje 21. julij 2020) 
Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben 

nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). 

Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v 

posebno mapo oziroma vloži v kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter 

jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši 

navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove 

(inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti 

maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V 

primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik 

običajno pozna vernike. … 

Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni. 
Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim 

ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Če je 

udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oziroma zakoniti zastopniki 

otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v 

primeru morebitne okužbe oziroma karantene.  

Napovednik 

ORATORIJ od 24. do 30. avgusta. Prijavnico dobite na spletni strani župnije. 
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Oddati jih je potrebno do nedelje, 16. avgusta. ZAUPAM, ZATO SI UPAM.   

Blagoslov avtomobilov v Marija Reki bo v nedeljo, 2. avgusta po sv. maši.  
********** 

V soboto, 1. in v nedeljo, 2. avgusta je namenska nabirka za naše nove orgle.  
********** 

Od 20. julija do 2. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Latkove vasi. 

Od 3. do 16. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Kaplje vasi. 

Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00 po namenu 

17. NAVADNA 

NEDELJA - 

ANINA 
26. julij 2020 

Joahim in Ana, starši D. Marije 
1 Kr 3,5.7-12; Ps 119;  

Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 

 

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. 

Ponedeljek 

27. julij 
Gorazd, Kliment in drugi učenci 

Cirila in Metoda 
Jer 13,1-11; Mt 13,31-35 

 

19.00 za + Lojza Zmrzlaka – dar Franca in Zorice 

Lobnikar ob pogrebu (1834) 

Torek 

28. julij 
Viktor I., papež 

Jer 14,17-22; Mt 13,36-43 

19.00 za + Jakoba (obl.) in Antonijo Krk ter za + 

Marijo in Ludvika Kuder (1670) 

Sreda 

29. julij 
Marta, Lazarjeva sestra  

Jer 15,10.16-21; Mt 13,44-46 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 

30. julij 
Peter Krizolog, škof in c. učitelj 

Jer 18,1-6; Mt 13,47-53 

18.30 molitvena ura: za zdravje 

19.00 V čast Sv. Duhu, v dober namen in za zdravje 

(1818) 

Petek 

31. julij 
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov 

Jer 26,1-9; Mt 13,54-58 

19.00 za + Vikija Pozniča ter za vse + Krkove in 

Kudrove (1830) 

Sobota 

1. avgust 
Alfonz Ligvorij, škof, c. učitelj 

Jer 26,11-16.24; Mt 14,1-12 

 

19.00 za + Milana Koširja (1701) 
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16. NAVADNA 

NEDELJA 
2. avgust 2020 

Evzebij, škof 
Iz 55,1-3; Ps 145;  

Rim 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Zvoneta Satlerja – obletnica (1631) 

10.45 Marija Reka: za + Janija Hribarja (obl.), za + 

Ido Svet in za vse + sorodnike (1070) 

Ponedeljek 

3. avgust 
Lidija, sp. žena 

Jer 28,1-17; Mt 14,13-21  

 

19.00 po namenu 

Torek 

4. avgust 
Janez Vianej, duhovnik 

Jer 30,1-2.12-15; Mt 14,22-36 

 

19.00 za + Jager Stankota – dar Krežetovih iz Kaplje 

vasi ob pogrebu (1835) 

Sreda 

5. avgust 
Marija Snežna (Nives) 
Jer 31,1-7; Mt 15,21-28 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 

6. avgust  
Jezusova spremenitev na gori 

Dan 7,9-10.13-14; Ps 97; 

2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

18.30 molitvena ura: za nove duhovniške in 

redovniške poklice ter za stanovitnost 

19.00 za + Vinkota (obl.) in Majdo Petek ter za + 

Alojzijo in Ferdinanda Pušnik (1829) 

Petek 

7. avgust  
Kajetan, duhovnik 

Nah 2,1,3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 

 

7.00 Na čast Srcu Jezusovem in po namenu 

Sobota 

8. avgust  
Dominik, ust. dominikancev 

Hab 1,12-2,4; Mt 17,14-20 

7.00 Na čast Srcu Marijinem ter za + starše Huš in 

Sinkovič, za + Malči Miklavčič in za vse + 

Lobnikarjeve (1574) 

19.00 za + Terezijo Kreže (obl.) in za vse + 

sorodnike (1588) 

 

19. NAVADNA 

NEDELJA 
9. avgust 2020 

Edith Stein, redovnica 
1 Kr 19,9.11-13; Ps 85;  

Rim 9,1-5; Mt 14,22-33 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 Sv. Lovrenc: za + Antona in Danijelo Žagar ter 

za vse + iz družine Rozman (1637) 

Med sv. mašo blagoslov avta GVC 16-25 

Sv. maša bo zunaj in ne bo procesije. 

10.45 Marija Reka: Na čast Srcu Jezusovem in 

Marijinem v zahvalo za opravljeno delo ter za + 

Marijo in Konrada Kos, za + Pavlo in Antona 

Zakonjšek (1071) 
 

 

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 

http://www.zupnija-prebold.si/
mailto:zupnija.prebold@telemach.net
mailto:damjan.ratajc@rkc.si

