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  25. september 2020 

25. NAVADNA 

NEDELJA    
Leto A 

štev. 31 

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

BOŽJA PRAVIČNOST 
 (Mt 20,1-16a) 

Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega gospodarja, ki 

daje enako plačo za eno uro dela kot za cel dan 

garanja. Po naši pameti so imeli čisto prav tisti, ki so 

pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? 

Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, 

ki smo prenašali težo dneva in vročino!« Pravim – po 

naši pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo 

povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. 

Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust 

preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in moja 

pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel 

poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od 

človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, 

ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se 

ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od 

nas premore. 

Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje 

dovolj možnosti, da bi bil srečen tu in potem vso 

večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, 

kakršnega smo sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost 

je čisto odveč. Gospodar v današnjem evangeliju 

protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker 

sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve povedati, da je 

na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi bilo treba 

drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. 

Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše srce črv 

nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in 

privoščljivost razodevata strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in 

temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi.  

Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravimo 

dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 
Po: S. Čuk 

 
Odgovóril je  

enemu izmed njih:  

»Prijatelj, ne delam ti 

krivice.  

Ali se nisi pogodil z menoj  

za en denarij?  

Vzemi, kar je tvojega,  

in pojdi!  

Hočem pa tudi temu 

zadnjemu dati kakor tebi.  

Ali ne smem storiti s svojim,  

kar hočem?  

Ali je tvoje oko hudobno,  

ker sem jaz dober?«  

Tako bodo poslednji prvi in 

prvi poslednji. 

(Mt 20,13–16) 
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OBVESTILO o koncertu PESEM STARŠEM 
V nedeljo, 22. marca ob 16. uri bi morali imeti 14. dobrodelni koncert »Pesem staršem«. 

Na letošnjem koncertu bi nastopili: ans. Toneta Rusa, ans. Vihar, ans Jodel express, 

skupina Zaka pa ne, VS Draž in Jasmina Buč. Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 so s 

13. marcem bile odpovedane vse prireditve. Tudi mi smo morali takrat odpovedati ta naš 

14. dobrodelni koncert. V želji, da ga izpeljemo smo ga prestavili na jesenski čas. Sredi 

avgusta smo se odločili, da ga bomo imeli na prostem – na dvorišču Aninega doma. 

Obrnil sem se na NIJZ za navodila glede izvedbe koncerta na prostem. Navodila so zelo 

stroga. Glede na to, da se v zadnjih dnevih razmere še slabšajo smo bili prisiljeni, da tudi 

ta koncert, ki je predviden 27. septembra odpovemo. Prosim za razumevanje.  

V pripravi na spomladanski koncert smo se, kot vsako leto doslej, obrnili za pomoč pri 

zbiranju denarnih sredstev k raznim podjetjem. Nekateri izmed teh so to našo prošnjo 

uslišali. Zaradi višje sile žal tega koncerta letos ne moremo izpeljati. Vprašanje je tudi, 

kako bo naslednje leto. Ker ne vemo, kaj nas čaka, zato smo se v odboru odločili, da 

koncerta več ne prestavljamo, ampak odpovemo.  

Ker ni koncerta, ni programskega lista, ni oglaševanja. Naj bo ta številka župnijskega  

glasila tisti programski list, s katerim oglašujemo in se zahvaljujemo vsem donatorjem, 

ki ste ob predvidenem 14. dobrodelnem koncertu namenili svoj dar za naše nove orgle: 

TEHNOS d.o.o., ROJNIK CIRIL s. p., BERKOV, Lidija Bergant s.p., DECEN d.o.o., 

GRENKO TISK, STRUGARSTVO ROŽIČ d.o.o., MNJ Matej Jakop s.p., JOŽE 

CESTNIK s.p., JAKA ŽIBRAT, PETRA VOZLIČ-LESJAK, FICOFAN GARAGE 

Alen Grum s.p.. Imenovani so v mesecu marcu za naše nove orgle nakazali 4.390€. 

Iskrena hvala. Vse imenovane donatorje bomo tudi objavili na spletni strani naše župnije. 

V pripravi na koncert pa ste nekateri tudi že kupili vstopnice. Ker je sedaj koncert 

dokončno odpovedan in ne prestavljen, zato ste tudi opravičeni do vračila denarja za 

vstopnico. V kolikor pa to/te svojo/e vstopnico/e darujete pa bodo vsa ta sredstva šla za 

naše nove orgle.  Hvala za razumevanje.  

Upajmo, da bo virus čim prej »ukročen«, da bomo spet lahko svobodneje zadihali in 

sproščeno opravljali svoje vsakdanje dolžnosti. Četudi so razmere zaznamovane z 

negotovostjo, to ne sme biti razlog za čakanje in obupavanje. Verjamem, da bomo kljub 

pomanjkanju denarnih sredstev zmogli uresničiti zastavljeni cilj. 

Bl. A. M. Slomšek pravi: Sloga jači – nesloga tlači. Če to prevedemo v sodobno 

slovenščino, potem se ta rek glasi: Sloga nas krepi – nesloga nas hromi. Bodimo složni, 

bodimo povezani, ker potem bomo močni in bomo premagali tudi to preizkušnjo.   

župnik Damjan 

POROČILO S SEJE ŽPS 
V sredo, 16. septembra ob 19. uri je bila v Aninem domu seja Župnijskega pastoralnega 

sveta. Ker sem od 15. avgusta uradno imenovan še za župnika upravitelja župnije Andraž 

nad Polzelo, zato bo prišlo do majhnih sprememb glede urnika sv. maš. Ob nedeljah v  

Mariji Reki približno 10 krat ne bo sv. maše. Ob praznikih, ki pridejo med tednom bo 

sedaj v Šempavlu sv. maša samo ob 9.30 uri, v Mariji Reki ob 10.45 in zvečer v 

Andražu. Na praznik Vseh svetih – 1. novembra so trije blagoslovi pokopališč. Blagoslov 
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pokopališča je po sveti maši. V Andražu sv. maša ob 8.15 uri in nato blagoslov 

pokopališča, v Mariji Reki sv. maša ob 10.45 in blagoslov pokopališča, v Šempavlu pa je 

sv. maša ob 14. uri in nato ob 15. uri blagoslov pokopališča 

Zahvalna sv. maša za zakonce jubilante bo zadnjo nedeljo v mesecu oktobru. Če Bog dá, 

bo to letos 25. oktobra ob 9.30 uri.  

Na Sveti večer bodo polnočne sv. maše: na Homu ob 18.00, v Mariji Reki ob 20.00, v 

Andražu ob 22.00 in v ž. c. sv. Pavla ob 24.00.  

Za cvetno nedeljo bodo sv. maše: v Andražu ob 8. uri, v Šempavlu ob 9.30 in v Marija 

Reki ob 11. uri.  

Na Veliko soboto je v Andražu blagoslov jedil ob 11. in 14. uri, zato bo blagoslov jedil v 

Šeščah ob 10. uri, medtem ko v Brdah žal ni več mogoč. Vstajenjska procesija za Veliko 

noč je ob 6. uri zjutraj. Slovesnost prvega svetega obhajila pa 4. nedeljo v mesecu maju.  
župnik Damjan   

SVETNIK TEDNA  
SERGIJ RADONEŠKI, 25. september  

Rodil se je pred letom 1319 v kneževini Rostov v Rusiji. Pri krstu je 

dobil ime Jernej. Ko je bila rostovska kneževina priključena Moskvi, se 

je njegova družina preselila v Radoneš. Jernej je že od mladih let gojil 

željo, da bi šel v samoto ali »puščavo«. Pregovoril je starejšega brata 

Štefana, ki je že prej vstopil v samostan, naj gre z njim. Res sta brata šla kakšnih deset 

kilometrov globoko v gozd, skozi katerega se je vil potok s čisto vodo. Postavila sta dve 

leseni celici s cerkvico v čast Sveti Trojici. To je bil začetek kasnejše čudovite lavre 

(samostana). Brat Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in je odšel v samostan v Moskvo, 

Jernej pa je vztrajal. Od časa do časa ga je obiskal star menih duhovnik z imenom 

Mitrofan, ki je za samotnega puščavnika opravil bogoslužje. Ob nekem takem obisku je 

mladega puščavnika oblekel v meniško haljo in mu dal redovniško ime Sergij. Mnogi so 

tega Božjega moža iskali. Puščavnik je vsakogar z ljubeznijo sprejel, nič rad pa se ni 

odločil, da bi prevzel duhovno vodstvo prišlekov, ki so razširili gozdno jaso, povečali 

cerkvico in ob njej postavili nekaj celic za brate. Na mnoge prošnje bratov so Sergija 

posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Vsi prebivalci puščavniške 

naselbine so se od začetka udeleževali skupne molitve, sicer pa živeli vsak v svoji celici 

po strogih meniških pravilih. Sergij je umrl 25. septembra 1392.  

VABILO 
Skavti stega Zeleno zlatih kobulic, Prebold Polzela 1, vabimo vse otroke in mlade, ki si 

želijo novih prijateljstev, veščin za življenje in veščin življenja z naravo, da se nam 

pridružite na uvodnem srečanju in pobližje spoznate kaj počnemo. 

Starši, če želite, da Vaš otrok kvalitetno preživlja prosti čas v naravi, med vrstniki, daleč 

stran od računalnika in telefona, so skavti prava izbira. 

Vidimo se v nedeljo, 4. oktobra ob 15. uri pred Aninim domom. Vabljeni! 

Napovednik 
Od 14. do 27. septembra krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Matk.  
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

18.00 za + Angelo Vedenik – 30. dan, dar sosedov Krkovih ob pogrebu (1854) 

25. NAVADNA 

NEDELJA  
20. september 2020 

Andrej Kim in korejski mučenci 
Iz 55,6-9; Ps 145;  

Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Edija (obl.) in Marijo Krk (1627) 

V Mariji Reki ni svete maše. 

SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA 

 

Ponedeljek 

21. september 
Matej 

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 

 

18.00 za + Vlasto Ribič – dar Križnikovih iz Planine 

ob pogrebu (1884) 

Torek 

22. september 
Mavricij, mučenec 

Prg 21,1-6.10-13; Lk 8,19-21 

 

18.00 za + Lojza Zmrzlaka – dar Jožice in Frančeka 

Cestnika ob pogrebu (1885) 

Sreda 

23. september 
Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

Prg 30,5-9; Lk 9,1-6 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 

24. september  
Anton Martin Slomšek, škof 

Sir 44,1-7.13-15; Ps 40;  

2 tim 4,6-8.17-18; Jn 15,1-8 

 

17.30 za zdravje  

18.00 po namenu 

Petek 

25. september  
Sergij, menih 

Prd 3,1-11; Lk 9,18-22 

 

18.00  za + Terezijo Rovšnik – 8. dan, dar sina 

Janka z družino ob pogrebu (1882) 

Sobota 

26. september 
Kozma in Damijan, mučenca 

Prd 11,9-12,8; Lk 9,44-45 

 

18.00 za + Damjana in Rajkota Veler (1593) 

26. NAVADNA 

NEDELJA  
27. september 2020 

Vincencij Pavelski, ust. lazarist. 
Ezk 18,25-28; Ps 125; Flp 2,1-11;  

Mt 21, 28-32 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Romana Poteko – obletnica (1805) 

10.45 Marija Reka: za + Zdravkota Jan (obl.) in za 

vse + Mehanove in Pintarjeve (1080) 

- za + Angelo in Slavkota Težak (1081) 

 

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
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