30. maj 2021
NEDELJA
SV. TROJICE
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 21
Letnik XVII.

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE,
VODITE ME! (Mt 28,16-20)
Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas enkrat v
času pokliče v življenje po sodelovanju dveh, ki ju je
povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz
ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj
krčansko!« A prav v tem času, v katerega nas je postavil
najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti tisto zamisel, ki jo
ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje:
»Nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli
Jezus je pristopil
sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje je na poseben način
in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast
delo druge Božje osebe, ki je postala človek. Jezus je naš
v nebesih in na zemlji.
brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in ga
Pojdite
torej in poučujte vse
povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno
narode. Krščujte jih
ljubeznijo postanemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki
v imenu Očeta in Sina
jo je do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, samo
in Svetega Duha in učite jih
darovanje samega sebe odrešuje. S tem nas je odrešil in
izpolnjevati vse,
nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem jutru kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami
ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne
vse dni do konca sveta.«
bila del odrešenja.
(Mt 28,18–20)
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli
življenje v izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, tolažnika
in posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom ob odhodu s tega sveta
in ga poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj
uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju prečisti.
Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je slabega, Boga nevrednega.
Tistemu, kar je v nas plemenitega in dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, je temeljna resnica
naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota Očeta,
ljubezen Sina in moč Svetega Duha.
Po: S. Čuk, Misli srca
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SRCE JEZUSOVO
Osem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja
Cerkev praznik srca Jezusovega, letos 11. junija. Pri češčenju
Jezusovega srca jemljemo njegovo telesno srce kot naravni simbol ali
znamenje nečesa globljega in obenem obsežnejšega, kakor pa le del
Kristusovega telesa – kot simbol, ki nam postavlja pred oči vso
ljubezen, s katero nas je Kristus ljubil zlasti v urah svojega trpljenja in darovanja do konca.
Še danes je njegova ljubezen do nas enaka.
Častiti srce Jezusovo se torej pravi častiti Jezusovo osebo pod vidikom njegove odrešenjske
ljubezni. To pobožnost je priporočil Jezus sam v tistem obdobju zgodovine Cerkve, ko je
bila preveč poudarjena razumska vera, zanemarjena pa ljubezenska povezanost človeka z
Bogom. (Po: Molimo s Cerkvijo, leto B)

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA
OBHAJILA
Zakrament sv. evharistije izhaja iz dogodka, ki se je zgodil na Veliki četrtek pri
zadnji večerji, ki jo je imel Jezus s svojimi učenci: Medtem ko so učenci jedli, je
Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje
telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim
je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge« (Mr 14,22-25).
Tudi po vstajenju se je Jezus učencem večkrat prikazal in jim lomil kruh, zato so
vedeli, da morajo tudi sami nadaljevati obred.
To, kar je Jezus storil pri zadnji večerji se ponovi pri vsaki sveti maši. Ko duhovnik
izgovori posvetilne besede se kruh – hostija spremeni v Jezusovo telo, vino pa v
njegovo kri.
V nedeljo, 13. junija bo za trinajst družin prav poseben dan. Takrat bodo Ela, Ana,
Samanta, Lukas, Nina, Zala, Maks, Marko, Vita, Aljaž, Sara, Nija in Tian prvič
pristopili k svetemu obhajilu. Od ponedeljka, 17. maja se z družinami naših
prvoobhajancev z obiskom sv. maše, molitvijo in pesmijo pripravljamo na ta svečani
dogodek. V dnevih pred samim slovesnim praznikom pa bomo imeli neposredno
pripravo na prejem prvega sv. obhajila.
V torek, 8. junija ob 18. uri »generalka« za nedeljsko slovesnost.
V sredo, 9. junija ob 17. uri sv. spoved za prvoobhajance/ke in starše, razdelitev
oblek, … V petek, 11. junija od 16. ure naprej se čisti cerkev in okolica.
Nedelja, 13. junij ob 10. uri slovesnost prvega svetega obhajila.
Dragi verniki. Molimo za prvoobhajance in njihove družine, da bo ta dan res postal
dan, ko bo Jezus naše prvoobhajance sprejel v svoje srce.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Letošnje veroučno in šolsko leto je bilo polno zahtevnih izzivov. Zaradi epidemije se je
šolanje od sredine mesece oktobra do začetka meseca marca popolnoma obrnilo na glavo.

stran 2

Ostali smo doma. Preko zooma oz. po e-pošti so otroci dobivali navodila, kaj morajo
narediti. Z Božjo pomočjo in s pomočjo staršev smo uspeli tudi ta razred pripeljati do
konca. Dobri Bog! Hvala ti, ker si nam stal ob strani. Pred nami so počitniški dnevi.
Spremljaj nas s svojim blagoslovom.
V soboto, 5. junija ali pa v nedeljo 6. junija po sv. maši veroučenci prejmejo veroučna
spričevala. V kolikor jih še niso prinesli naj to storijo do srede, 2. junija.

naPOVEDNIK
Od 23. do 27. avgusta počitniško dejavnost za otroke – ORATORIJ 2021. Prijavnice
bodo dosegljive od 1. junija naprej.
*********
Od 31. maja do 13. junija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Sv. Lovrenca.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Francija Kukovnika (obl.) ter za vse + sorodnike (1988)

NEDELJA
SV. TROJICE
30. maj 2021
Kancija in oglejski mučenci
5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33;
Rim 8,14-17; Mt 28,16-20

Ponedeljek
31. maj
Marijino obiskanje
Sof 3,14-18; Lk 1,39-56

Torek
1. junij
Justin, mučenec

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
8.30 Marija Reka: za + Poldija, Edija in starše
Marcen, za + Martino Germadnik, Vinkota Pišek,
Andreja Grah in sorodnike (1125)
15.00 GORNJI GRAD: škofovsko posvečenje škofa
Maksimiljana Matjaža
19.00 Na čast Božji materi Mariji za vse žene in
matere, da bi sprejemale in podarjale nova življenja
(2163)
19.00 za + Marijo Hribar – dar Milana in Sonje Amon
ob pogrebu (2173)

Tob 2,10-23; Mr 12,13-17

Sreda
2. junij
Marcelin in Peter, mučenca

7.00 za + Pavlo Korun – dar Pavle in Miha ob
pogrebu (2187)

Tob 3,1-11.24-25; Mr 12,18-27

Četrtek
3. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
2 Mz 24,3-8; Ps 116;
Heb 9,11-15; Mr 14,12-16.22-26

Petek
4. junij
Krista, mučenka
Tob 11,5-17; Mr 12,35-37

9.30 za + Franca Kukovnika (obl.), + Marijo in
Rudolfa Kukovnika ter za vse ostale + sorodnike
(2159)
10.45 Marija Reka: v dober namen (1129)
7.00 Na čast Srcu Jezusovem in za vse + Plavčeve ter
po namenu Ivice Grenko in v zahvalo za vse prejete
dobrote (2007)
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Sobota
5. junij
Igor, knez
Tob 12,1.5-15.20; Mr 12,38-44

10. NAVADNA
NEDELJA
6. junij 2021
Norbert, škof
1 Mz 3,9-15; Ps 130;
2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35

Ponedeljek
7. junij
Robert, opat

7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu Kristine
Kočevar (2183)
19.00 za + Lojza Zmrzlaka – dar družine Sirše iz
Dolenje vasi ob pogrebu (2135)
7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 za + Marijo, Justino in Petra Zagožen ter za vse
žive in + Zagoženove (2078)
10.45 Marija Reka: za + Janeza Cestnika (obl.) ter za
vse + Tonačeve in Šustarjeve (1126)
19.00 za + Antona Podkrajška – dar Karandove ob
pogrebu (2178)

2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12

Torek
8. junij
Medard, škof

19.00 za + Srečka Ilišinovića – 30. dan (2166)

2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16

Sreda
9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

7.00 za + Karla Svet – dar Brvarjevih iz Zaplanine ob
pogrebu (2188)

2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19

Četrtek
10. junij
Bogomil, škof
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26

Petek
11. junij
SRCE JEZUSOVO

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za duhovniške in
redovniške poklice ter za stanovitnost
19.00 za + Franca (obl.) in Ano Huš ter za vse ostale +
sorodnike – dar Poldija in Karlija iz Belgije (2125)
19.00 za + Barico Hojski - 30. dan, dar brata Marka
Glavice ob pogrebu (2170)

Oz 11,1.3-4.8-9; Jn 19,31-37

Sobota
12. junij
SRCE MARIJINO
2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32

11. NAVADNA
NEDELJA
13. junij 2021
Anton Padovanski, c. učitelj
Ezk 17,22-24; Ps 92;
2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

19.00 za + starše Ignaca in Fani Novak, za + teto
Marijo Cestnik ter za vse + iz družin Novak in Cestnik
(2157)
7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
10.00 SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA
- za vse nerojene in splavljene otroke (2164)
15.00 Marija Reka, Lobnikarjeva kapela:
- za vse + Merzeljeve, Lobnikarjeve, Završnikove in
Dežnikarjeve (2176)

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111;
TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105;
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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