13. junij 2021
11. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 22
Letnik XVII.

STORI, KAR JE TVOJA
DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA
(Mr 4,26-34)

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno evangeljsko
dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na začetku svoje
papeške službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že
bil skoraj pri kraju s svojimi močmi, mu je neke noči
Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako
važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo
Cerkev, ko tebe še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar
moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat naprej je bil
čisto miren. Naredil je, kar je bilo v njegovi moči, in
trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno.
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok,
pogosto ne morejo spati od skrbi. Če so za njihovo
vzgojo storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če so
svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z zgledom
doslednega
krščanskega
življenja in človeške
plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali so gorčično
zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo
verovati, da Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo
delovanje ni bučno, ampak tiho in preprosto.

Tisti čas je Jezus rekel
množicam: »Z Božjim
kraljestvom je kakor s
človekom, ki vrže seme v
zemljo. Spi ponoči in bedi
podnevi, seme pa klije in
raste, da sam ne ve kako.
Zemlja sama od sebe poraja
najprej bilko, nato klas in
končno žito v klasu. Ko pa
sad dozori, hitro zamahne s
srpom, kajti prišla je žetev.«
(Mr 4,26–29)

O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori
današnja evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko gre
sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v
velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi
Jezus, »seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega
kraljestva, katerega seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici Svetega
pisma. S temi podobami hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste
Božje kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, potem pa z
vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše napore
vedno blagoslavljal.
Po: S. Čuk, Misli srca
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SLOVENIJA, MOJA
DOMOVINA
V petek, 25. junija bomo obhajali naš največji državni
praznik – DAN DRŽAVNOSTI. Mnogi pred nami so
si na ozemlju današnje Slovenije želeli, da bi imeli
svojo državo. To jim ni bilo dano. Več kot tisoč let je slovenski človek živel pod tujo
oblastjo. Pred 30. leti pa mu je uspelo, da je končno postal gospodar na svojem ozemlju in
in naša domovina je postala samostojna država.
Iz zgodovine različnih narodov vemo, da so v stoletjih izginjali mnogi večji narodi kot smo
mi, da se je izgubil jezik številčnejših narodov kot smo mi in marsikje je zaradi vdora tujih
izginila kultura domačih. Nam Slovencem pa je bilo dano, da smo kljub temu, da smo bili
pod vplivom tujih narodov v teh tisoč in več letih ohranili svoj rod, vero in kulturo. Še
več… Iz stoletja v stoletje smo bogatili svoj rod, jezik, vero in kulturo.
Letos, ko obhajamo 30. obletnico naše države, samostojne Slovenije smo morda na ta
zgodovinski dogodek izpred 30. let že nekoliko pozabili oz. smo se na samostojnost že tako
navadili, da se nam zdi kar samoumevna. Toda ni!
V zadnji številki revije Ognjišče nas je ljubljanski pomožni škof, msgr. dr. Anton Jamnik
spomnil na slavnostno prireditev, ki je bila pred parlamentom na dan razglasitve slovenske
samostojnosti. Na slavnostni prireditvi je nadškof Šuštar slovesno blagoslovil lipo, kot
simbol slovenstva. Ko je bil na programu blagoslov lipe in ko je nadškof stopil pred
mikrofon, ki je še pred nekaj sekundami brezhibno deloval je izključen. Nadškofov
pozdrav in molitev sta bila »utišana«. Po končani prireditvi je nadškof Šuštar dejal svojemu
tajniku približno takole: »Tone, tega z mikrofonom pa res ne morem razumeti … Saj
hočem samo nekaj dobrega storiti za Slovenijo … Težka in zahtevna pot je pred nami.
Toda ohranjati je treba upanje, korak za korakom bo šlo …« Res je! Pred nami je še
dolga pot. Toda upanje ostaja.
In kako naprej? Predvsem je potrebno iti po poti kulture dialoga in medsebojnega
spoštovanja; - po poti poštenosti in pravičnosti; - po poti bivanja v sožitju in ljubezni do
DOMOVINE, DO NAŠE LJUBE SLOVENIJE. Bog blagoslovi SLOVENIJO.
Dragi verniki! Vabim vas k molitvi za našo državo Slovenijo. Vabim vas, da se pridružite
pobudi 24 ur posta in molitve za domovino, ki bo od 21. junija od 18. ure do 22. junija do
18. ure.
Molitev za domovino ob 30-letnici slovenske države
Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo Tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se Ti za vse tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega,
kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam,
da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove. Amen.
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naPOVEDNIK
V torek, 15. junija ob 19.30 uri sestanek Župnijske Karitas.
*********

V sredo, 16. junija ob 20. uri sestanek Gospodarskega sveta župnije.
*********

Od 23. do 27. avgusta počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ 2021.
Prijavnica je na: https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/oratorij/
*********

Od 14. do 27. junija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Latkove vasi.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + starše Ignaca in Fani Novak, za + teto Marijo Cestnik ter za vse + iz družin
Novak in Cestnik (2157)

11. NAVADNA
NEDELJA
13. junij 2021

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij
10.00 SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA
- za vse nerojene in splavljene otroke (2164)

Ezk 17,22-24; Ps 92;
2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

15.00 Marija Reka, Lobnikarjeva kapela:
- za vse + Merzeljeve, Lobnikarjeve, Završnikove,
Dežnikarjeve in Hušove (2176)

Ponedeljek
14. junij

19.00 za + starše Franca (obl.) in Amalijo Voga (2081)

Anton Padovanski, c. učitelj

Valerij in Rufin, mučenca
2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42

Torek
15. junij
Vid, mučenec

19.00 za + Avguštino Kosem – obletnica, dar
Marjetke z družino (2175)

2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48

Sreda
16. junij
Gvido, redovnik

7.00 za + Stankota Jager – dar družine Gajšek ob
pogrebu (2199)

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Četrtek
17. junij
Albert, duhovnik
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15

Petek
18. junij
Marko in Marcelijan, mučenca

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za domovino in
državne voditelje
19.00 za + Vikija Pozniča, Radota Krka ter za vse +
Krkove in Kudrove (2091)
19.00 za + Dušana Dobrilovića (2172)

2 Kor 11,18.21-30; Mt 6,19-23

Sobota
19. junij
Romuald, opat
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

19.00 za + starše Vido in Milana Lah, za + Marijo in
Franca Verdel, za + stare starše in za vse + tete in
strice (2168)
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12. NAVADNA
NEDELJA
20. junij 2021
Silverij, papež
Job 38,1.8-11; Ps 107;
2 Kor 5,14-17; Mr 4,35-41

Ponedeljek
21. junij
Alojzij, redovnik

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 MAŠA ZA DOMOVINO
za + Lojza Zmrzlaka – dar KD Antona Schwaba ob
pogrebu (2136)
10.45 Marija Reka: za + Ivana Majcen (1128)
- za + Leopolda in Alojzijo Breznikar (1127)
19.00 za + Vinkota in Marijo Lončar (obl.), za +
rodbino Jelen ter za + starše Vabič (2177)

1 Mz 12,1-9; Mt 7,1-5

Torek
22. junij
Tomaž More in Janez Fisher
1 Mz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

Sreda
23. junij
Jožef Cafasso, duhovnik

19.00 za + Tatjano Krašovec (obl.), Amalijo Zupanc,
Simono Mimico roj. Vengust, Jožefino Rovšek roj.
Zupančič, + starše Krašovec, Zavšek, Dolenc in
Andolšek ter za vse ostale + sorodnike (2085)
7.00 za + Amalijo (obl.) in Martina Ribiča, za +
Marjano Goropevšek in ostale + sorodnike (2184)

1 Mz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

Četrtek
24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
Iz 49,1-6; Ps 139;
Apd 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Petek
25. junij
Viljem, opat
DAN DRŽAVNOSTI

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za domovino in
državne voditelje
19.00 za + Francija Merzelja (obl.) in Boštjana (2104)

19.00 za + Antona Lobnikarja (obl.) ter za vse +
Tonačeve, Turkove in Fermetove (2083)

1 Mz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4

Sobota
26. junij
Jožef Maria Escriva, ust.

19.00 za + Barico Hojski – dar brata Perota ob
pogrebu (2169)

1 Mz 18,1-14; Mt 8,5-17

13. NAVADNA
NEDELJA
27. junij 2021
Ema Krška
Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30;
2 Kor 8,7.9.13-15; Mr 5,21-43

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 Na čast nadangelu Mihaelu za varstvo in
blagoslov naše domovine ter za spreobrnjenje vseh
nevernikov (2165)
10.45 Marija Reka: po namenu
- za + Marijo in Miha Cestnika (1130)

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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