23. avgust 2020
21. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 28
Letnik XVI.

TRDNOST IN TRDOTA
(Mt 16,16-20)
Ko je Jezus postavil Cerkev na skalo, je gotovo mislil na njeno
trdnost. Ta ji bo namreč potrebna.
Potrebna ji bo trdnost človeka, ki jo bo vodil. Kako bi sicer
mogla imeti obljubo, da bo trajala do konca sveta? Zato je
Jezus Simona preimenoval v Petra–Skalo. Naj se zaveda, da
Dejal jim je:
zgradba Cerkve na njem sloni, naj bo njen nepremakljivi in
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
neporušljivi steber. Ključi nebeškega kraljestva morajo biti v
Simon Peter je odgovóril;
roki, ki jih je sposobna čvrsto držati. Kdor na zemlji tako
rekel mu je: »Ti si Kristus,
zavezuje in razvezuje, da njegove odločitve veljajo tudi v
Sin živega Boga.«
nebesih, je moral to oblast prejeti od nekoga, ki trdno in
Jezus pa mu je dejal:
nepreklicno vlada.
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela
Potrebna ji bo trdnost nauka. Če ta nauk o sebi pravi, da
meso in kri, ampak moj Oče,
vsebuje največje in najvišje resnice o Bogu in človeku; če
ki je v nebesih.
obljublja večno življenje in vsebuje možnost večnega
Jaz pa ti povem: Ti si Peter,
pogubljenja; če se splača zato, da ga pridobiš, izgubiti vse na
Skala, in na tej skali
svetu, potem mora imeti ta neuk trdno podlago in krepko
bom sezidal svojo Cerkev
zagotovilo.
in peklenska vrata je ne bodo
premagala. Dal ti bom ključe
Potrebna ji bo trdnost ustanove. Taka trdnost, da je peklenska
nebeškega kraljestva;
vrata ne bodo sposobna premagati, četudi se bodo z vso močjo
kar koli boš zavezal na zemlji,
in na vse načine vanjo zaganjala.
bo zavezano v nebesih;
Ker je trdnost Cerkve izročena človeškim rokam, ni čudno, da
in kar koli boš razvezal na
se je kdaj pa kdaj sprevrgla v trdoto.
zemlji, bo razvezano v nebesih.«
Ni bilo malo ljudi v zgodovini Cerkve, ki so čutili, da je roka
(Mt 16,15–19)
Kristusovega namestnika na zemlji bolj trda, kot bi pričakovali.
Prav tako še vedno odmevajo med njenimi poslušalci znane besede iz evangelija: Trda je ta
beseda, kdo jo more poslušati? Nekaterim spet se zdijo pretrdi in odveč cerkveni zakoni.
Svetujejo, naj jih Cerkev ukine in oznanja samo ljubezen.
Cerkev se tega zaveda. Žal ji je vsakogar, ki trpi zaradi trdote njenih predstavnikov, njenega
nauka in njenih zakonov. Ne more pa se zaradi nje odreči svoje trdnosti, ker bi se s tem odrekla
Kristusa. S trdnostjo je deležna njegovega božanstva, s trdoto pa njegovega križa. In z obojim
nas posvečuje.
Po: F. Cerar
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USPEŠNO ZAKLJUČILI SKAVTSKO LETO
Ko so se marca letos pandemije COVID-19 zaostrile razmere smo to začutili tudi skavti.
Morali smo prenehati s srečanji in opustiti vse načrte, ki smo si jih zamislili. Seveda smo
vseeno ohranjali stik med sabo in celo kakšno srečanje izvedli na daljavo. Ampak
razumljivo, ni bilo isto kot pa, če se bi srečevali v živo. Ko pa so se v juniju razmere
pomirile smo uspeli izvesti zbiralno akcijo papirja in zaključno srečanje, kjer smo
praznovali vse kar smo skozi leto vseeno opravili in to, da smo se lahko spet v živo
srečali. Pri nas skavtih pa se spodobi, da skavtskega leta ne zaključimo samo s
srečanjem/praznovanjem, pač pa s poletnim taborom!
Vsaka veja (starostna skupina) ima svoj tabor in pri vsaki zgleda
malo drugače.
Pri volčičih in volkuljicah (najmlajših skavtih) ponavadi traja
tabor en vikend. Letos pa smo raje zaključili z izletom. In sicer
smo se v soboto, na dan Marijinega vnebovzetja, odpravili v
pustolovski park Geoss. Tam smo skupaj premagovali strah pred
višino in se zabavali na raznih ovirah, ki jih je park ponujal. Po
vsem tem plezanju, teku, smehu in zabavi. Smo se odpravili do
Aninega doma, kjer pa smo še izvedli obljube. S tem je ena od
volkuljic prejela svojo rutko in bila sprejeta v krdelo. Po prijetnem druženju in okrepčilu
pa smo se vsi odpravili domov, ter sklenili, da se kmalu spet vidimo.
Pri izvidnikih in vodnicah (starostna skupina od 6. razreda
OŠ, pa do 1. letnika srednje) pa smo letošnji tabor izvedli
skupaj s stegom Loška dolina 1. Za en teden smo vsi skupaj
taborili na prostem, si sami kuhali na ognjiščih, peli ob
večernih ognjih, stražili taborni prostor pod zvezdami, tkali
nove prijateljske vezi, spoznavali naravo, se kopali v jezeru,
imeli mašo. . . in še marsikaj drugega doživeli. Ob koncu
tabora, pa smo se še poslovili od teh, ki odhajajo v klan in
od dragega voditelja, ki se poslavlja od čete.
Pri popotnikih in popotnicah (najstarejša starostna skupina, 2.
letnik srednje šole in dalje) pa se poletni tabor imenuje
Potovalni tabor. To pa zato, ker se ves čas tabora hodi. Letos
smo si začrtali pot in smo v 4 dneh prehodili pot od Ravne na
Koroškem pa do Prebolda. Četudi je bil kdo od poti ožuljen in
smo tudi morali hoditi v dežju, je bila to ena res neverjetna
izkušnja za katero smo bili vsi zares hvaležni.
Tako smo vsi skavti iz stega Prebold Polzela 1 uspešno
zaključili še eno skavtsko leto. Če se bi nam rad pridružil, bomo
oktobra ponovno začeli s srečanji.
Za kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na številko 031 562 733 (Vid, stegovodja), ali
pa nam pišete na Facebook stran Skavti Prebold-Polzela, ali pa Instagram profil
skavti_prebold_polzela.
zapisal Anton Mark Ramšak - Dobrosrčen volk
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ZAHVALA
Dela na koru so skoraj zaključena. Iskreno se zahvalim Žigu Hriberšku za strokovno
opravljeno delo pri obnovi poslikave in, da mi je dovolil, da sem lahko uporabil večji in tudi
manjši čopič . Iskrena hvala Jager Jožetu, Lobnikar Francu in Pikl Iviju za opravljena
pleskarska dela in Grenko Francu za čiščenje.

Napovednik
V sredo, 2. septembra ob 18. uri v dvorani Aninega doma sestanek s starši
prvoobhajancev.
************

Od 17. do 30. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Dolenje vasi.
Od 31. avgusta do 13. septembra krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Prebolda.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
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

Ponedeljek
24. avgust
Jernej (Natanael), apostol

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)

19.00 za + Marijo Rovšnik – dar nečaka Uroša z
družino ob pogrebu (1851)

Raz 21,9-14; Jn 1,45-51

Torek
25. avgust
Ludvik, kralj

19.00 za + Angelo Vedenik – 8. dan, dar hčerke
Mojce ob pogrebu (1855)

2 Tes 2,1-3.14-17; Mt 23,27-32

Sreda
26. avgust

7.00 po namenu

Tarzicij, mučenec
2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32

Četrtek
27. avgust
Monika, mati sv. Avguština
1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51

Petek
28. avgust
Avguštin, škof in c. učitelj

18.30 molitvena ura: za oddaljene od Cerkve
19.00 za + Ano (obl.) in Franca Huš ter za vse ostale
+ sorodnike (1828)
19.00 za + Damjana (obl.) in Rajkota Veler (1591)

1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13
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Sobota
29. avgust
Mučeništvo Janeza Krstnika

19.00 za + Rudolfa in Marijo Baloh – obletnica
(1849)

1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30

22. NAVADNA
NEDELJA
30. avgust 2020
Feliks (Srečko), mučenec
Jer 20,7-9; Ps 63;
Rim 12,1-2; Mt 16,21-27

Ponedeljek
31. avgust
Pavlin, škof

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Kondija Huš (obl.) ter za + Antonijo in
Toniko Huš ter za vse + Hušove (1776)
- za + Karla Grenko (1840)
10.45 Marija Reka: za + Jožefo Hribar – dar
Bokrovih ob pogrebu (1076)
19.00 za + starše Nemivšek ter za vse + iz družine
Veler (1592)

1 Kor 2,1-5; Lk 4,16-30

Torek
1. september
Egidij (Tilen), opat

19.00 po namenu

1 Kor 2,10-16; Lk 4,31-37

Sreda
2. september
Ingrid, redovnica

7.00 po namenu

1 Kor 3,1-9; Lk4,38-44

Četrtek
3. september
Gregor Veliki, papež
1 Kor 3,18-23; Lk 5,1-11

Petek
4. september
Rozalija, devica

18.30 molitvena ura: za nove duhovniške in
redovniške poklice
19.00 za + Martina (obl.) in Heliko Šalomon (1832)
7.00 Na čast Srcu Jezusovem in po namenu

1 Kor 4,1-5; Lk 5,33-39

Sobota
5. september
Mati Terezija, redovnica
1 Kor 4,6-15; Lk 6,1-5

23. NAVADNA
NEDELJA angelska
6. september 2020
Zaharija, prerok
Ezk 33,7-9; Ps 95;
Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu
19.00 za + Martina Jermana in za vse + Jermanove
(1852)
7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Marijo Rovšnik – dar nečaka Tomasa z
družino ob pogrebu (1853)
10.45 Marija Reka: za + Alojza in Slavko
Zakonjšek ter za vse + sorodnike od Jožice (1077)
15. Marija Magdalena – Hom: za + župnika Franca
Serec ter za vse + Šempavske duhovnike (1598)

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

stran 4

