
 

 

stran 1 

11. julij 2021 

15. NAVADNA  

NEDELJA  
Leto B 

štev. 24  

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

OD BOGA POSLAN  
(Mr 6,7-13) 

Božja beseda današnje nedelje nam govori, kako Bog v 

vseh časih pošilja ljudem svoje poslance. Izbira, koga sam 

hoče. Pokliče tistega, ki ni gluh za njegov glas. Da mu v 

usta svoje besede, ki so besede življenja, besede, ki 

ozdravljajo, besede, ki osvobajajo od hudičeve oblasti. V 

stari zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu pošiljal preroke. 

Tudi če so bili na zunaj za to službo nepripravni kot pastir 

Amos. Bog gleda na srce. Zadnji prerok stare zaveze, 

Janez Krstnik, je pokazal Poslanega od Očeta. 

Kmalu po nastopu svoje službe popotnega učitelja je Jezus 

iz Nazareta okoli sebe zbiral učence, nato pa poklical 

dvanajst ožjih sodelavcev, ki jim pravimo apostoli. To je 

grška beseda, ki pomeni »poslani«. Potem ko so bili nekaj 

časa v njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, strmeli nad 

njegovimi čudeži, predvsem pa občudovali njegovo 

osebnost – je Učitelj sklenil, da jih pošlje »na prakso«. 

Pater Albin Škrinjar si tale prizor predstavlja nekako 

takole: »Jezus stoji tu, pred njim dvanajsteri apostoli. 

Veseli so, slovesno razpoloženi; sedaj odhajajo, da bodo 

oznanjali Božji nauk kakor Jezus. Stoje pred Jezusom, 

pripravljeni za pot, pa brez popotnih torb, brez denarja: po 

evangelistu Marku jim Jezus dovoljuje imeti palico za 

oporo na potovanju, ne pa kot orožje. Jezus razpošilja 

apostole zares kakor prave ubožce. Po dva in dva odhajajo 

od Jezusa. Spremlja jih Jezusova molitev. »Sveti Avguštin je zapisal, da je Jezus razposlal 

apostole po dva in dva zato, ker je hotel s tem pokazati neločljivost obeh največjih 

zapovedi: ne more biti oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki ne z na biti pozoren na 

človeka ob sebi.  

Od Boga poslani apostol uči predvsem s tem, kar je! In tudi mi smo po krstu poklicani, da 

pričujemo. Bog slehernega od nas pošilja, da v prvi vrsti učimo s tem, kar smo! 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 Tisti čas je Jezus poklical  

k sebi dvanajstére in jih začel 

pošiljati po dva in dva.  

Dajal jim je oblast nad 

nečistimi duhovi in jim naróčil,  

naj razen palice  

ne jemljejo na pot ničesar,  

ne kruha ne popotne torbe  

ne denarja v pasu,  

obujejo naj sandale in  

naj ne oblačijo dveh oblek. 

Govóril jim je:  

»Kjer koli stopite v hišo, 

ostanite tam,  

dokler ne odidete.  

Če vas kakšen kraj ne sprejme 

in vas ne poslušajo,  

pojdite od tam  

in si otresite prah z nog,  

njim v pričevanje.« 

(Mr 6,7–11) 



 

 

stran 2 

RAZREŠITEV SLUŽBE ŽUPNIKA IN ŽUPNIKA 

SOUPRAVITELJA TER IMENOVANJE ZA ŽUPNIKA IN 
ŽUPNIKA SOUPRAVITELJA 

Dragi brat! 

Po dogovoru s Teboj Te s 1. avgustom 2021 razrešujem službe župnika Župnije 

Prebold, župnika soupravitelja Župnije Marija Reka in župnika soupravitelja 

Župnije sv. Andraž nad Polzelo ter Te imenujem za župnika Župnije Šmarje pri 

Jelšah, župnika soupravitelja Župnije Sladka Gora in župnika soupravitelja Župnije 

sv. Peter na Kristan Vrhu.  

Zahvaljujem se Ti za Tvoje predano pastoralno delo v Župniji Prebold, v Župniji Marija 

Reka in v Župniji sv. Andraž nad Polzelo. Številni vidni in nevidni sadovi, ki ostajajo, naj 

Ti bodo vir hvaležnosti, veselja in miru v tem prehodnem času.  

Za predajo Župnije Prebold in Župnije Marija Reka se dogovori z generalnim vikarjem 

Rokom Metličarjem in s Srečkom Hrenom, ki bo novi župnik Župnije Prebold in župnik 

soupravitelj Župnije Marija Reka, za predajo Župnije sv. Andraž nad Polzelo pa se 

dogovori z generalnim vikarjem in z Urbanom Lesjakom, ki bo novi župnik soupravitelj 

Župnije sv. Andraž nad Polzelo. Predaja župnij naj se izvrši pod vodstvom generalnega 

vikarja in v navzočnosti Srečka Hrena oz. Urbana Lesjaka ter ključarjev župnijskih cerkva. 

Predajni in prevzemni zapisnik naj bodo podpisani ob navzočih v treh izvodih in poslani na 

Škofijski ordinariat v Celje. 

Za prevzem Župnije Šmarje pri Jelšah, Župnije Sladka Gora in Župnije sv. Peter na Kristan 

Vrhu se dogovori z generalnim vikarjem Rokom Metličarjem in dosedanjim župnikom in 

župnikom soupraviteljem Tadejem Linasijem. Prevzem naj se izvrši pod vodstvom 

generalnega vikarja in v navzočnosti Tvojega predhodnika ter ključarjev župnijskih cerkva. 

Predajni in prevzemni zapisniki naj bodo podpisani od navzočih v treh izvodih poslani na 

Škofijski ordinariat v Celje. 

Z generalnim vikarjem se dogovorita za umestitev po predpisanem obredu z izpovedjo vere 

in prisego (Obred slovesne umestitve župnika, Maribor 2003).  

Svojo službo opravljal v skladu s kanoni 515 - 540 ter 1281 – 1288 Zakonika cerkvenega 

prava, predvsem pa v skladu z Jezusovim zgledom Dobrega pastirja, ki je pripravljen dati 

svoje življenje za ovce.  

Stanoval boš v župnišču na naslovu Cesta na Sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah, kjer boš 

imel vso potrebno oskrbo. Polovico vsote za Tvoje socialno zavarovanje poravna župnija. 

Binacije, trinacije, določene nabirke, prispevke za socialno zavarovanje in župnijske računa 

oddajaj na Škofijski ordinariat v Celju.  

Na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter banki, 

kjer imajo Župnija Šmarje pri Jelšah, Župnija Sladka Gora in Župnija sv. Peter na Kristan 

vrhu odprt transakcijski račun, uredi vpis sprememb odgovorne osebe oz. zakonitega 

zastopnika Župnije Šmarje pri Jelšah, Župnije Sladka Gora in Župnije sv. Peter na Kristan 

Vrhu. Potrdilo o tem boš prejel s Škofijskega ordinariata. 

Pri tvojih novih pastoralnih izzivih Ti želim obilo Božjega blagoslova, varstvo Božje 
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Matere Marije ter priprošnje Tvojega nebeškega zavetnika, blaženega Antona Martina 

Slomška, svetega Maksimiljana Celjskega in svete Eme Krške.  

Vključujem Te v svojo molitev in Ti podeljujem apostolski blagoslov, 

škof Maksimiljan 
Prepis je enak originalu.  

naPOVEDNIK 
Od 23. do 27. avgusta počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ 2021.  

Prijavnica je na: https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/oratorij/  

Prijavnice je potrebno oddati do nedelje, 8. avgusta.  
********* 

Od 12. do 25. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Dolenje vasi. 

Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00 za + Franca (obl.) in Tončko Roškar (2186) 

15. NAVADNA 

NEDELJA  
11. julij 2021 
Benedikt, opat 

Am 7,12-15; Ps 85;  

Ef 1,3-14; Mr 6,7-13 

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij  

9.30 za + Edija Škorjanca (obl.) in za vse + sorodnike 

(2156) 

10.45 Marija Reka:  
- za vse + Naratove, Zimoharjeve in Albina Dolar 

(1132) 

- za + Majdo Jezernik (obl.) ter za vse + Lipovškove 

in Jezernikove (1137) 

Ponedeljek 

12. julij 
Mohor in Fortunat, mučenca 
2 Mz 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1 

 

19.00 za + Karlija Kočevarja – 30. dan, dar Pavle 

Privšek ob pogrebu (2191) 

Torek 

13. julij 
Henrik (Hinko), kralj 

2 Mz 2,1-15; Mt 11,20-24 

 

19.00 za + starše Milana (obl.) in Marijo Rojnik ter za 

vse + iz družine Rojnik (2204) 

Sreda 

14. julij 
Kamil de Lellis, duhovnik 
2 Mz 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27 

 

7.00 na čast Sv. Družini za spravo in sožitje v naših 

družinah (2210) 

Četrtek 

15. julij 
Bonaventura, škof in c. učitelj 

2 Mz 3,13-20; Mt 11,28-30 

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za župnijo 

19.00 za + starše Anico in Jožeta Mastnaka (obl.) ter 

za vse + sorodnike (2193) 

Petek 

16. julij 
Karmelska Mati Božja (Karmen) 

2 Mz 11,10-12,14; Mt 12,1-8 

 

19.00 za + Jožeta Žoharja (obl.) in Franca Tominška 

ter za + Ota in Magdaleno Ergott (2215) 

https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/oratorij/
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Sobota 

17. julij 
Aleksij (Alej), spokornik 

2 Mz 12,37-42; Mt 12,14-21 

19.00 za + starše Milko in Ivana Reberšek, Hildo in 

Ivana Amon iz Nove Cerkve, Marijo in Franca 

Žerovnik, + teto Ivanko Drofelnik in Cirila Pesjaka iz 

Sv. Lovrenca (2192) 

MAGDALENSKA    

NEDELJA  
18. julij 2021 
Elij, mučenec 

Jer 23,1-6; Ps 23; 

Ef 2,13-18; Mr 6,30-34 

 

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij  

 

10.00 Marija Magdalena – Hom:  

- za + Marijo Veber (obl.) in za vse + Gregove ter za 

+ starše Angelo in Franca Vošnjaka (1983) 

Ponedeljek 

19. julij 
Arsenij, puščavnik 

2 Mz 14,5-18; Mt 12,38-42 

 

19.00 za + Matjaža Verdev (2205) 

Torek 

20. julij 
Marjeta Antiohijska, mučenka 

2 Mz 14,21-15,1; Mt 12,46-50 

 

19.00 za + Terezijo (obl.) in Karla Obrez (2221) 

Sreda 

21. julij 
Jeremija, prerok 

2 Mz 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9 

 

7.00 za + Vinka Brejca (2202) 

Četrtek 

22. julij 
Marija Magdalena, sp. žena 
2 Kor 5,14-17; Jn 20,1-2.11-18 

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za našo domovino 

in državne voditelje 

19.00 za + Jakoba Krka (obl.) ter za + Radota in 

Antonijo Krk (2092) 

Petek 

23. julij 
Brigita Švedska 

Jdt 8,2-8; Mt 5,13-16 

 

19.00 za + Alojza Merkača (2208) 

Sobota 

24. julij 
Krištof, mučenec  

2 Mz 24,3-8; Mt 13,24-30 

 

19.00 za + Piklove in Reharjeve – obletnica (2179) 

ANINA 

NEDELJA  
25. julij 2021 

Jakob starejši, apostol 
2 Kr 4,42-44; Ps 145;  

Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 

 

7.00 za vse žive in + župljane vseh treh župnij  

 

10.00 za + Jožeta Goropevška (2197) 

- v zahvalo in v dober namen (2220) 

 

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 

http://www.zupnija-prebold.si/
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