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9. avgust 2020 

19. NAVADNA 

NEDELJA    
Leto A 

štev. 27 

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

JEZUS JE Z NAMI 
 (Mt 14,22-33) 

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi k nam prihaja Jezus 

včasih kot prikazen; tako se nam dozdeva, ker so naše 

duhovne oči slabotne. Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, 

bojimo se, dokler nas ne potolaži njegova milost.« 

Ognjevitega apostola Petra Jezusova bližina kar 

»upijani«, tako da svojega Gospoda prosi, naj mu 

dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so trdni, 

kmalu pa se Peter prestraši vetra in valov in se začne 

potapljati. Na pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko 

in ga pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi 

naša zaupanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, 

če gledamo na Jezusa, pada, kadar gledamo na 

nevarnost. 

»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno 

potarnajo, češ da je nam, ki verujemo v Boga, lahko, 

ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« 

pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega 

odlomka p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi kristjanu 

niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je v 

tem, da omogoča potovanje skozi temo in 

premagovanje valov življenja zaradi roke, ki nam je 

ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo romarji k 

Božji polnosti.« 

Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v Postojni na 

njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka. 

Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude 

viharje. Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva 
ta čas, / naj nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal  

bo pot in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.« 

Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej 

kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 
Peter mu je odgovóril  

in rekel: »Gospod, če si ti,  

mi ukaži, da pridem  

po vodi k tebi.«  

On mu je dejal: »Pridi!«  

In Peter je stopil iz čolna, 

hodil po vodi in šel k Jezusu.  

Ko pa je videl, da je veter 

močan, se je zbal. Začel se je  

potapljati in je zavpil:  

»Gospod, reši me!«  

Jezus je takoj iztegnil roko,  

ga prijel in mu dejal:  

»Malovernež, zakaj si 

podvómil?«  

In ko sta stopila v čoln, 

je veter ponehal. 

(Mt 14,28–32) 
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MATI MARIJA PAZI NA NAS 

KAKOR NA SVOJE OTROKE 

Na praznik Marijinega vnebovzetja je prav, da ponovno 

izpostavimo, da je brezmadežna Devica kot dobra mati, ki pazi 

na svoje otroke, posreduje za nas v nebesih. Naj nas Marija s 

svojim življenjem uči, kaj pomeni biti misijonar-učenec. Vsakič, 

ko molimo Angelovo češčenje, se spominjamo dogodka, ki je za 

vedno spremenil zgodovino človeštva. Ko je nadangel Gabrijel oznanil Mariji, da bo postala 

mati Jezusa Odrešenika, je, čeprav ni povsem razumela oznanila, zaupala Bogu in mu 

odgovorila: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38). 

Ampak kaj je storila takoj potem? Potem ko je prejela milost postati mati Utelešene Besede, 

tega daru ni zadržala zase, zapustila je svoj dom in šla hitro pomagat sorodnici Elizabeti, ki je 

potrebovala pomoč (prim.Lk 1,38-39). Ko je pod srcem nosila Jezusa, je izvršila dejanje 

ljubezni, dobrodelnosti, konkretnega služenja. In vse to je storila v naglici! 

To je naš vzor. Ona, ki je od Boga prejela najdragocenejši dar, je odgovorila tako, da se je 

odpravila na pot, da bi služila in prinašala Jezusa. Prosimo Našo Gospo, da tudi nam pomaga, 

da bomo Kristusovo veselje prinašali v naše družine, našim znancem, prijateljem, vsakomur. 

Nikoli se ne bojte biti velikodušni z Jezusom. Splača se! Pojdite pogumno in velikodušno v 

svet, da bosta lahko vsak mož in vsaka žena srečala Gospoda. 

Na priprošnjo naše vnebovzete Gospe prosimo za luč Svetega Duha na našem življenjskem 

potovanju. Naj bo v nas pogum in zaupanje v Božjo in njeno materinsko pomoč na slehernem 

koraku, ki nas bo vodil do naslednje postaje. Po njeni zaslugi naj iz našega vsakdana vselej 

izžareva veselo praznovanja vere in ljubezni do Kristusa, ki ga je ona sama prinesla med nas, 

da bi nas popeljal v resnično Življenje. 
Po: papež Frančišek, 2013 

************** 
V soboto, 15. avgusta obhajamo največji Marijin praznik. Ljudsko ime za praznik Marijinega 

vnebovzetja »velika maša« je mogoče res nastalo zaradi velikega števila ljudi, ki so na ta dan 

prišli na praznovanje, in zaradi slovesnosti, ki so se ta dan vršile. Gotovo pa je ime še bolj 

utemeljeno v veliki ljubezni vernikov do svoje vnebovzete Matere in njenega Sina Jezusa, ki 

se tudi na ta dan pri sveti maši daruje za vse nas.  

Na praznik Marijinega vnebovzetja je v Šempavlu sv. maša ob 7. uri zjutraj, v Mariji Reki pa 

ob 10.30 uri. Poromajmo k Mariji.  

Vabljeni, da se na pot odpravite tudi peš. Pred župniščem se zberete ob 7.45 uri, da prejmete 

romarski blagoslov. Na tej romarski poti se žal vam ne bom mogel pridružiti, ker imam ob 

8.15 sv. mašo v Andražu.  

Zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 letos ne bo 

procesije okoli cerkve ampak bo samo v cerkvi - ena postaja in blagoslov z Najsvetejšim. Po 

maši tudi odpade pogostitev za vse navzoče. Hvala za razumevanje.   

OBVESTILO 
V naši celjski škofiji je 112 župnij. Zadnja leta v naši celjski škofiji nimamo nobenega 

kandidata, ki bi se pripravljal na duhovniški poklic. Starejši duhovniki zaradi bolezni ali 

onemoglosti ne morejo več redno opravljati duhovniške službe, zato župnije ostajajo brez 

rednega duhovnika. V naši škofiji je že 35 župnij brez rednega duhovnika. Pri g. župniku 

Jožetu Kovačecu se je ponovila bolezen in zaradi tega se je odpovedal službi župnika Župnije 
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Polzela in župnika soupravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo. S 15. avgustom sem 

imenovan za rednega župnika soupravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo.  

G. Alfonz Lampret, ki je bil pri nas od 1. 2. 2017 duhovni pomočnik se je odločil, da se bo 

vrnil nazaj v Mozirje. Zahvaljujem se mu za vse, kar je dobrega storil v tem času v naših dveh 

župnijah. Želim mu obilo Božjega blagoslova. Naj ga spremlja varstvo Božje Matere Marije.  

Napovednik 

ORATORIJ od 24. do 30. avgusta. Prijavnico dobite na spletni strani župnije. 

Oddati jih je potrebno do nedelje, 16. avgusta. ZAUPAM, ZATO SI UPAM.   
********** 

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

Od 17. do 30. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Dolenje vasi. 

Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

 

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) 

Ponedeljek 

10. avgust 
Lovrenc, diakon, mučenec 

2 Kor 9,6-10; Jn 12,24-26 

11.00 Marija Reka: za + Pavlo (obl.) in Toneta 

Zakonjšek 

19.00 za + Marijo in Antona Kisovar (1644) 

Torek 

11. avgust 
Klara (Jasna), devica 

Ezk 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14 

 

19.00 za + Ludvika Bršek – dar Marjane Sovič z 

družino ob pogrebu (1847) 

Sreda 

12. avgust 
Ivana Šantalska, redovnica  

Ezk 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20 

 

7.00 za + Leopolda (obl.) in Alojzijo Breznikar in za 

zdravje (1817) 

Četrtek 

13. avgust 
Hipolit in Poncijan, mučenca 

Ezk 12,1-12; Mt 18,21-19,1 

18.30 molitvena ura: za vse tri župnije 

19.00 za + Danija in Aleša Cafuta ter za + Janjo 

Jurič (1831) 

Petek 

14. avgust 
Maksimiljan Kolbe, mučenec 
Ezk 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12 

19.00 za + Obrez Terezijo – dar Urške Salobir 

Gajšek ob pogrebu (1846) 
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Sobota 

15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

Raz 11,19;12,1-6.10; Ps 45;  

1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 

7.00 za + Lojza Zmrzlaka – dar Lobnikar Paunovič 

Urške in Albine (1845) 

10.30 Marija Reka: za + Antona in Alojzijo 

Lobnikar in za vse + Tonačeve (1072) 

- za + Angelo in Slavkota Ferme, za + Francija 

Laubiča in Franca Rizmala (1075) 

16.00 poroka: Matevž Aubreht – Anja Kresnik 

20. NAVADNA 

NEDELJA 
16. avgust 2020 

Rok, spokornik  
Iz 56,1.6-7; Ps 67; 

Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Mileno Vedenik (obl.), + Julijano Drča 

(obl.) in za vse + sorodnike (1629) 

10.45 Marija Reka: za + Jožeta Goropevšek in za + 

Ivana Pinterja (1068) 

Ponedeljek 

17. avgust 
Beatrika, devica 

Ezk 24,15-24; Mt 19,16-22 

 

19.00 za + Franca Grenko – obletnica (1816) 

Torek 

18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

Ezk 28,1-10; Mt 19,23-30 

DOMA NI SV. MAŠE 
Celje – sv. Jožef: za + Marijo Rovšnik – dar sosedov 

Jelenovih ob pogrebu (1843) 

Sreda 

19. avgust 
Janez Eudes, duhovnik 
Ezk 34,1-11; Mt 20,1-16 

DOMA NI SV. MAŠE 

Celje – sv. Jožef: za + Franca Sopotnika – dar 

družine Holobar ob pogrebu (1844) 

Četrtek 

20. avgust  
Bernard, opat, c. učitelj 
Ezk 36,23-28; Mt 22,1-14 

18.30 molitvena ura: za medsebojno spoštovanje in 

mir v svetu 

19.00 za + Kondija Huš, za + Antonijo in Toniko 

Huš ter za vse + Hušove (1775) 

Petek 

21. avgust  
Pij X., papež 

Ezk 37,1-14; Mt 22,34-40 

 

19.00 za + Marijo Gorjup – obletnica (1837) 

Sobota 

22. avgust  
Devica Marija Kraljica 

Ezk 43,1-7; Mt 23,1-12 

 

19.00 za + Marijo in Ivana Kralja, za + Franca 

Hrastnika ter za vse + iz družine Jerman (1848) 

21. NAVADNA 

NEDELJA 
23. avgust 2020 

Roza iz Lime, devica 
Iz 22,19-23; Ps 138; 

Rim 11,33-36; Mt 16,13-20 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Stanislava Pišek – obletnica (1833) 

10.45 Marija Reka: za + Marijo in Miha Cestnika, 

za + Darjo Komes in + Milana Zmrzljaka (1073) 
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