
22. avgust 2021 

21. NAVADNA  

NEDELJA  
Leto B 

Štev. 27  

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

 

HOČETE TUDI VI ODITI? 
 

Kritika, blatenje in celo poskusi uničenja Cerkve – vse to 
ni nič novega in presenetljivega. V našem času, ki ni 
naklonjen nobeni instituciji, je ta kritika še posebej 
ostra. Prihaja seveda tudi od njenih lastnih članov. In 
treba je priznati: ta kritika ni vedno povesem 
neutemeljena in je za Cerkev celo zdravilna. 
Različne ugovore proti njej bi lahko povzeli v znano 
krilatico: Kristus da. Cerkev ne! Učenik iz Nazareta je 
mnogim ljudem namreč simpatičen in sprejemljiv ter se 
navdušujejo nad njegovim naukom in zgledom. Cerkev 
pa se je po njihovem izneverila pristnemu Jezusovemu zgledu in oznanilu ter 
»izdala« njegovo stvar. Potem pa naštevajo celi spisek njenih grehov in napak. 
Omenjajo njeno bogastvo, pa domnevno zahtevnost in nestrpnost do drugače 
mislečih … in končno, Cerkev naj bi bila duhovno, kulturno in znanstveno 
nazadnjaška in preživela. Kaj naj torej verujoči človek reče na ta spisek 
grehov? Predvsem nam ni treba ničesar, kar je bilo, olepševati ali celo tajiti. 
Zgodovina Cerkve dejansko pozna tudi temne plati, saj jo končno sestavljamo 
ljudje. Žal je to bila tudi zgodovina človeške majhnosti in pomanjkanja 
ljubezni, zgodovina napuha, nesporazumov, obtoževanj, zamud, razkolov in 
verskih vojn. Cerkev je pač Božja in človeška hkrati, včasih kar preveč 
človeška. Zato mora vsak dan iskreno vedno znova izgovarjati besede: »Oče, 
odpusti nam naše dolge.« 
Sicer pa je Cerkev nenadomestljiva, ker je vse do danes sredi človeštva 
ohranjala živ spomin na Jezusa Kristusa. Brez nje ne bi bilo evangelija, ne 
Svetega pisma, brez nje ne bi vedeli za Kristusa in za najgloblji smisel in 
upanje, ki ju je prinesel človeštvu in vsakemu človeku. Samo preko Cerkve se 
lahko Kristus v polnosti razodeva. Če ostanemo, spoznamo Očeta. Še več: če 
ostanemo, nas k njemu in s tem k večnemu življenju, tudi privede. 
 

Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah 

 PAVLOV LIST 



ŽIVLJENJE ŽUPNIJ 
 

TOREK, 24. AVGUST 2021, 18.00 
Molitvena skupina Božjega usmiljenja bo gostila pričevalki, go. Lidijo in go. 

Sandro, z njunim osebnim pričevanjem o svojem življenju in spreobrnjenju ter 
predstavitvijo skupnosti, v kateri živita na Kureščku. Vabljeni.  

 

ANIN DOM 
27. – 29. 8. 2021 – komorni zbor Orfej  

3. – 5. 9. 2021 - prvoobhajanci iz župnije Gornji Grad.  
 

UREJANJE SVETIŠČA 
Od 23.  avgusta do 5. septembra 2021, vabljeni k čiščenju in krašenju našega 

svetišča  krajani iz Šešč. Hvala za vašo požrtvovalnost in stalno pripravljenost 
skrbeti na naš skupni duhovni dom. Če sem glede vrstnega reda kaj pomešal, ker 
sem zadnjič napisan Šešče in nato popravil na Matke, prosim, če bi se zamenjali, 

da bo vse prav. Po tem, če imam pravi spisek, pridejo na vrsto krajani Sv. 
Lovrenca.  

 

ORGLE  
v sestavljanju lepo napredujejo. Hvala za posamezne darove, ki jih prinesete v 
župnišče in tudi kakšnemu novemu botru se iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi 

nekaterim, ki se oglasite na koru pri delavcih in jim prinesete kaj za žejo. 
 

VEROUČNO LETO 2021/22 
Z začetkom letošnjega veroučnega leta bo tako, kakor se bom/o po svojih 

najboljših močeh znašel/li. Predvidevam, da se bo verouk začel v ponedeljek, 13. 
9. 2021. Tudi glede urnika, upam, da bo do takrat vse urejeno, da bomo lahko 
začeli z rednim veroukom. Za vpis v 1. razred bodo na razpolago prijavnice.  

 

23. – 27. 8. 2021 – ŽUPNIJSKI ORATORIJ  
Staršem se zahvaljujemo za prijave otrok na oratorij, obenem tudi hvala za 

zaupanje. Hvala tudi animatorjem, ki so oratorij vsebinsko in tehnično skrbno 
pripravili in upam, da ga bomo tako tudi izpeljali skozi ves teden. V nedeljo, 29. 

8. 2021, je ob 9. uri zaključna sv. maša.  
Če želi kdo od staršev in drugih kaj prispevati za oratorij (pecivo, živila za 

obroke …), vabljeni, da to prinesete prvi dan, da lahko to naši pridni kuharici 
razporedita skozi teden. Hvala tudi njima za vso kuhinjsko skrb in 

pripravljenost darovati svoj čas in skrbí kuhe, ki ni mala, za naše otroke in 
animatorje. Skledo bo pristavil tudi župnik, ha-ha. 

          



 

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ  
SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 

 

              21. 8. 2021: 19.00 za + Vlasto Ribič dar Hrovptovih iz Slov. Gradca ob pogrebu   
 

 

21. NEDELJA 
MED LETOM  

22. avgust 2021 
 

Devica Marija Kraljica  
Joz 24,12a.15-17.18b; Ps 34; 

Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 

 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
9.00 za + Franca Grenko (obl.), in + starše ter za    
          vse + sorodnike 
          - za + starše Marijo in Rudija Baloh (obl.)  
            ter vse + sorodnike 
          - v zahvalo in priprošnjo  
10.30 Marija Reka:   
           za + Majdo, Miha Cestnika, Darjo Komez  
           in Milana Zmrzlaka 
 

 

Ponedeljek, 23. 8.  
Roza iz Lime  

1 Tes 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22 
 

 
19.00 za + Vlasto Ribič dar svaka Draga z družino  
              ob pogrebu  

 

Torek, 24. 8.  
Natanael (Jernej) 

Raz 21,9b-14; Jn 1,45-51 
 

 
19.00 za + Rafka Pražnikarja dar sina Rafka in   
              žene Marjance ob pogrebu  

  
 

Sreda, 25. 8.  
Ludvik IX. Francoski, kralj 
1 Tes 2,9-13; Mt 23,27-32 

 

 
7.00 za + Matildo Pušnik dar nečaka Zdravka z  
           ženo ob pogrebu  

 
 

Četrtek, 26. 8.  
Zefirin, papež 

1 Tes 3,7-13; Mt 24,42-51 
 

 

18.30 molitev pred Najsvetejšim   
19.00 za + Karlija Kočevarja dar Danijela  
              Florjanca z družino ob pogrebu  
 

 

Petek, 27. 8.  
Monika 

1 Tes 4,1-8; Lk 7,11-17 

 

19.00 za + Matija Koviča – obl., Valentina  
             Koviča ter za + Amalijo Kavka 
             za + Edvarda Kolška – 8. dan  
 

 

Sobota, 28. 8.  
Avguštin, škof, cerkv. učitelj 

1 Tes 4,9-11; Jn 15,9-17 
 

 
19.00 za + Damjana – obl. in Rajkota Veler 
             za + Štefana Likoviča – 8. dan dar svojcev  
             ob pogrebu 

  



22. NEDELJA 
MED LETOM  
29. avgust 2021 

mučeništvo Janeza Krstnika  
5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15; 

Jak 1,17-18.21b-22.27; Mr 7,1-23 

 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 
9.00 za + Martina – obl. in Heleno Šalamon ter  
          za + Vikija Pozniča 
          na čast bl. Carlu Acutisu za vse mlade  
10.30 Marija Reka:   
          za družinsko deblo po namenu 
 

Ponedeljek, 30. 8. 
Srečko (Feliks), mučenec 
1 Tes 4,13-18; LK 4,16-30 

19.00 za + Jožefa Potočnika dar sestre Majde z                        

              družino ob pogrebu  
 

 

Torek, 31. 8.  
Nikodem, Jezusov učenec 

1 Tes 5,1-6.9-11; Lk 4,31-37 

 

19.00 za + starše Nemivšek in za vse + iz  
             rodbine Veler 
 

 

Sreda, 1. 9.  
Egidij (Tilen), opat 
Kol 1,1-8; Lk 4,38-44 

 

 

7.00 za + Stanislava Jagra dar Ivana Stepišnika in         

          Matjaž z družino ob pogrebu 

 
 

Četrtek, 2. 9., prvi  
Antonin, mučenec 

Kol 1,9-14; Lk 5,1-11 

 

18.30 molitev za duhovniške poklice 
19.00 za + Radota Krka dar biblične skupine ob  
              pogrebu 

             za + Jeleno Dokmanac – obl.  
 

Petek, 3. 9., prvi 
Gregor Veliki, papež 

Kol 1,15-20; Jn 10,11-16 

 

07.00 za + Marijo Hribar dar sin Tone z družino  
              ob pogrebu 
 

 

Sobota, 4. 9., prva 
Rozalija Sicilska, devica  

Kol 1,21-23; Lk 6,1-5 

 

07.00 za + Antona Podkrajška dar Brglezovih iz  
              Konjiške vasi  ob pogrebu 

19.00 za + Miroslava Jevniška dar družine  
              Golavšek ob pogrebu 

             za + Martina Jermana – obl.  
 

 

23. NEDELJA 
MED LETOM   
5. september 2021 

Mati Terezija iz Kalkute  
Iz 35,4-7a; Ps 146; 

Jak 2,1-5; Mr 7,31-37 
 

 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
9.00 za + Podlunškove iz Ločice ter za vse žive  
          in + Kupčeve iz Sv. Lovrenca 
          za + Mateja Golhleba  
10.30 Marija Reka:  
          za + Zoro, Uroša in Martina Vrbiča 
15.00: sv. Marija Magdalena na Homu:  
          za + župnika Franca Sereca in za vse +   
          šempavske duhovnike  
 

 


