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25. julij 2021 

17. NAVADNA  

NEDELJA  
Leto B 

štev. 25  

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

LAČNE JE NAPOLNIL Z 

DOBROTAMI (Jn 6,1-15) 
Še preden Jezus prične javno delovati, se pojavi situacija, 

povezana z lakoto. V puščavi mu namreč skušnjavec reče: 

»Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh."« Jezus mu 

je odgovoril z znamenitim stavkom: »Človek naj ne živi samo 

od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božji ust.« 

V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z 

lakoto«. Evangelisti pripoveduje, kako je Jezus nasitil 

množico, ki ga je poslušala. Morda smo se začudili, zakaj je 

bil tako v skrbeh za telesno lakoto ljudi. V tistem Jezusovem 

odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na besedico 

»samo«. Jezus, ki je dobro poznal človeško naravo, sploh ni 

trdil, da človeku kruh (vsakdanja hrana), ni potreben; dejal je 

le, da je človeku hrana za telo premalo. Človek je telo in duh. 

Po telesu pripada zemlji in po njem je podoben drugim živim 

bitjem, po duhu pa je državljan nebes, podoben Bogu. V tem 

življenju je telo orodje duše, zato moramo skrbeti zanj. Če si 

lačen, misliš samo na hrano in težko na kaj »višjega«. 

Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki. 

Zanje je značilno, da so pozorni in čuteči za drobne potrebe 

soljudi. Eden takih je bil recimo Karel Boromejski, ki je nekoč 

vodil milansko škofijo. V njegovem času je tam divjala kuga 

in škof Karel je osebno stregel bolnikom: čistil je njihove 

kužne rane in jim dajal jesti in piti. Mnogi so se v »teh časih s 

covid-virusom«, podobno žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo 

in predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje tega dela 

je Karel povedal: »Če hočeš komu pripovedovati o Kristusu, 

ga moraš prej sedemkrat nahraniti.« Človeka nahraniti pa 

pomeni izkazati mu najbolj osnovno dobroto. To pove več kot 

množica lepih besed. Dobrota, ki prihaja od srca, gre naravnost k srcu. Dobrota je žarek tiste 

ljubezni, ki prihaja od Boga. Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca Jezus izbral 

prav kruh – hostijo. Za človeka, ki je zares dober, rečemo, da je »dober kot kruh«. Dobrota 

odpira oči srca in duše za Boga; po delih dobrote smo vsi Božji glasniki.  
Po: S. Čuk, Misli srca 

 Tedaj je Jezus vzel hlebe,  

se zahvalil in jih  

razdélil med sedeče.  

Prav tako je razdélil tudi ribe,  

kolikor so jih hoteli.  

Ko so se najedli,  

je rekel svojim učencem: 

»Poberite koščke, ki so ostali,  

da kaj ne bo šlo v izgubo.« 

Pobrali so jih torej in 

napolnili  dvanajst košar s 

koščki, ki so od petih 

ječmenovih hlebov ostali 

tistim, ki so jedli. Ko so 

ljudje videli, da je stóril 

znamenje, so govorili:  

»Ta je resnično prerok,  

ki mora priti na svet.« 

(Jn 6,11–14) 
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ROMANJE ŽUPNIJSKIH GOSPODINJ IN 

POMOČNIC 
V četrtek, 29. julija, na god sv. Marte bo v našo župnijo Sv. Pavel - Prebold romanje 

župnijskih gospodinj in pomočnic iz mariborske metropolije.  

Potek romanja:  

- ob 10.30 uri zbiranje in molitev rožnega venca, 

- ob 11. uri sveta maša v župnijski cerkvi, 

- po sv. maši pod kozolcem okrepčilo za vse udeleženke in udeležence, 

- sklep romanja z litanijami Matere Božje z zahvalno pesmijo.  

K temu romanju in srečanju vabim tudi naše »župnijske gospodinje«.  

BLAGOSLOV AVTOMOBILOV 
Dandanes si življenja brez avtomobila skoraj ne moremo več predstavljati. Glede na 

lanskoletne raziskave imamo v Sloveniji 582 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar znese 

nekaj več kot pol avtomobila na vsakega državljana. Sicer je širom Slovenije veliko 

odročnejših in slabo povezanih območij, kjer je avtomobil nujno in nepogrešljivo prevozno 

sredstvo, a v samo pol stoletja se je število avtomobilov pri nas povečalo za kar 12-krat. To 

pomeni, da si, za razliko od ljudi v tretjem svetu, večina od nas avtomobil lahko privošči.  

Ni pa temu tako v deželah, kjer delujejo naši misijonarji. Tam nimajo ne dobrih prometnih 

povezav, ne urejenega javnega prevoza, kaj šele, da bi imeli lastna prevozna sredstva.  

Od leta 1987 ob Krištofovi nedelji poteka darovanje za vozila, namenjena misijonarjem. 

Vsakdo izmed nas je iskreno povabljen, da po svojih močeh pomaga pri zbiranju 

sredstev za najrazličnejša prevozna sredstva, namenjena našim misijonarjem. 

V nedeljo, 1. avgusta je po vseh svetih mašah blagoslov avtomobilov.  

ZAHVALA 
Dragi župljani in župljanke obeh župnij! 

11. junija 2021 me je škof Maksimiljan presenetil s vprašanjem: »Ali si pripravljen na 

premik?« In takrat sem dejal: »Gospod škof! Pred 24 leti sem obljubil pokorščino in če 

boste rekli, da je potrebno iti, potem pa bom šel.« In tako je sedaj prišel trenutek slovesa.  

Neka zgodba pravi, da je neki človek prišel pred Boga. Pokazal mu je roke in mu z 

veseljem dejal: »Gospod poglej, kako so moje roke lepe in čiste.« Gospod pa ga je z 

nasmeškom pogledal in mu rekel: »Res je. Tvoje roke so čiste in lepe, ampak so tudi 

prazne.« 

Ko se poslavljam od vas me prevzemajo prijetni občutki. Zakaj? Ker mislim, da moje roke 

niso čisto prazne, da teh 16 let, ki sem jih preživel med vami niso bila prazna leta, da smo v 

tem času tudi nekaj naredili. Po svojih najboljših močeh sem se trudil, da sem vam oznanjal 

in prinašal Boga, da sem z vami bil v srečnih in manj srečnih trenutkih, v veselju in žalosti.  

Bogu in Mariji sem iskreno hvaležen za vse to, kar smo skupaj doživeli v teh 16 letih.   

Novemu župniku Srečku Hrenu pa izrekam dobrodošlico in mu želim, da se med vami 

dobro počuti, da boste živeli v lepem sožitju, razumevanju, spoštovanju in sodelovanju.  
župnik Damjan 
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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.  
********* 

G. župnik Srečko bo bolnike začel obiskovati na prvi petek v mesecu septembru.  
********* 

Od 26. julija do 8. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Prebolda. 

Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

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) 

Procesija s štirimi evangeliji in blagoslov z 

Najsvetejšim! 

Ponedeljek 

26. julij 
Joahim in Ana, Marijini starši  
2 Mz 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 

 

19.00 za + Radota Krka – dar Sonje in Milana Amon 

ob pogrebu (2216) 

Torek 

27. julij 
Gorazd, Kliment in drugi učenci 

2 Mz 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43 

 

19.00 za + Ivano in Vinkota Žohar (2204) 

- za + Marjano (obl.) in Janeza Vipotnika (2211) 

Sreda 

28. julij 
Viktor I., papež 

2 Mz 34,29-35; Mt 13,44-46 

 

7.00 na čast Sv. Jožefu s prošnjo za varstvo naše 

domovine (2211) 

Četrtek 

29. julij 
Marta 

2 Mz 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53 

18.30 molitev pred Najsvetejšim: Bogu in Mariji v 

zahvalo  

19.00 za + Vikija Pozniča in za vse + Pozničeve ter za 

+ Radota Krka (2093) 

Petek 

30. julij 
Peter Krizolog, škof in c. u. 

3 Mz 23,1.4-11.15-16,27.34-37; Mt 

13,54-58 

 

 

19.00 za + Eriko Kaučič – 8. dan (2225) 

Sobota 

31. julij 
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov 

3 Mz 25,1.8-17; Mt 14,1-12 

 

19.00 za + Milana Koširja (obl.) in za + Damjano 

Ducman (2181) 

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

NEDELJA  
1. avgust 2021 

Alfonz Ligvorij, škof in c. učitelj  
2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78; 

Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  

9.30 za + Marijo Kukovnik (obl.), + Verico in Tončija 

Uršiča (obl.) ter za vse + sorodnike (2160) 

10.45 Marija Reka:   

- za + Janija Hribarja (obl.) in za vse + sorodnike 

(1133) 

Blagoslov avtomobilov 

Ponedeljek 

2. avgust 
Evzebij, škof 

4 Mz 11,4-15; Mt 14,13-21 

 

19.00 za zdravje (2222) 

Torek 

3. avgust 
Lidija, sp. žena 

4 Mz 12,1-13; Mt 14,22-36 

 

19.00 za + Jožeta Kupec – dar Fani in Jože Veber ob 

pogrebu (2231) 

Sreda 

4. avgust 
Janez Vianej, duhovnik 

4 Mz 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35;  

Mt 15,21-28 

 

7.00 za + Gabrijelo Podgoršek – dar Cestnikovih iz 

Dolenje vasi ob pogrebu (2232) 

Četrtek 

5. avgust 
Marija Snežna (Nives) 

4 Mz 20,1-13; Mt 16,13-23 

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za duhovniške 

poklice 

19.00 za + Antona Podkrajška – dar nečakov in nečakinj 

Brglezovih iz Konjiške vasi ob pogrebu (2230) 

Petek 

6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

Dan 7,9-10.13-14; Ps 97;  

2 Pt 1,16-19; Mr 9,2-10 

 

7.00 na čast Srcu Jezusovem in za + Marijo 

Vinceković – dar Lilijane z družino (2229) 

Sobota 

7. avgust 
Sikst II., papež, mučenec  
5 Mz 6,4-13; Mt 17,14-20 

7.00 Na čast Srcu Marijinem ter za + starše Huš in 

Sinkovič in za vse + Lobnikarjeve (2228) 

19.00 za + Zvoneta Satlerja (obl.) ter za + starše 

Antona in Marijo Hribar – dar hčerke Anke iz Frankfurta 

ob pogrebu (2174) 

19. NAVADNA 

NEDELJA  
8. avgust 2021 

Dominik, ust. dominikancev  
1 Kr 19,4-8; Ps 34; 

Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  

9.30 Sv. Lovrenc: za + Danijelo in Antona Žagarja ter 

za vse + iz družine Rozman (2042) 

Procesija s štirimi evangeliji in blagoslov z 

Najsvetejšim. Pridite in molite.  

11.00 Marija Reka:   

- za + Alojza in Slavko Zakonjšek ter za vse + 

sorodnike od Jožice (1134) 
 

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/
mailto:zupnija.prebold@telemach.net
mailto:damjan.ratajc@rkc.si

