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Evangelij
VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO,
ČEPRAV MORA TRPETI
(MR 8,27-35)
Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi
Cezarêje Filípove. Med potjo je učence
spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet
drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je
odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim
je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel
jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko
pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki
duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da
bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je

odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal
po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš
na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi
množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in
zaradi evangelija, ga bo rešil.«

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI
Po besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem nas prepričuje
tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima
vero, del pa nima?« Raoul Follereau v eni svojih knjižic piše, kako je neki
»neoporečen« kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod,
vse življenje sem ti zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res
so čiste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo med
nami, ki živi svoje krščanstvo površno, brezosebno, iz navade. Jezusovo vprašanje
učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je namenjeno
slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus Kristus?« To terja od nas oseben,
enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s
svojim življenjem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa.
Jezus nam daje vedeti, da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč
tudi vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o veri in delih
svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. Vera, ki
hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je sebičnost, egoizem, ki
je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti od ljubezni.
Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj
umetnosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni
starin je odkril kip Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno.
Kupil ga je in sklenil, da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če
že vpričo mojih polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali
moje podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo,
zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? ... Poglej, neizmerno veliko
kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju nad lepimi Kristusi, pri tem
pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na grde, polomljene in trpeče Kristuse. S
tem se ne morem strinjati.«
Po: S. Čuk, Misli src
STIČNA MLADIH – 18. 9. 2021
Bodimo v teh dneh povezani glede prijav za letošnjo Stično mladih, če bi se kdo
prijavil. S prevozom bo letos nekoliko drugače. Kako? Zato bodimo na preži vsi,
da se lahko dogovorimo o romanju.
PONEDELJEK, 13. 9. 2021, 19.00
SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Vabljeni člani, da se srečamo in pregledamo in načrtujemo aktualne pastoralne
dogodke v naši župniji. Zaradi korona virusa, ko ni bilo novih volitev, ste člani
prejšnjega sklica ŽPS-ja še do nadaljnjega. Upam, da razumete ta čas tudi kot čas
še vašega nadaljnjega pomembnega sodelovanja v župniji. Vsakemu se iskreno
zahvaljujem in vas z zahvalo in veseljem pričakujem.

TOREK, 14. 9. 2021, 19.00
SEJA GOSPODARSKEGA SVETA
Vabljeni člani Gospodarskega sveta (ključarji), da se
srečamo in pregledamo aktualno stanje v župniji.
********************

PETEK, 17. 9. 2021, 17.30
MINISTRANTSKO SREČANJE
Ministranti vabljeni, da se po počitnicah zberemo,
preštejemo in se spet pripravimo za predano in redno
služenje v ministrantskih vrstah, strumno in veselo, da
ste lahko tik ob Gospodovem oltarju. Zberemo se v
zakristiji. Vabljeni zdajšnji ministranti. Veseli bomo tudi
vsakega novega.
********************

VABILO K ZBIRANJU PAPIRJA
Pred Aninim domom je zabojnik za papir. Tam bo do sredine
meseca oktobra. Vabljeni, da ga - če smo nekoliko biblični napolnimo z zvrhano, potlačeno in potreseno mero, saj s tem
prispevamo veliko dobrega za nas vse. Skavti nam bodo tudi zelo
hvaležni.
********************

ORGLE
Zahvala za vaše darove na prvo nedeljo v mesecu
septembru. Zbrali smo 462 €. Iskrena hvala tudi novim
trem bronastim botrom, ki jih pozdravljamo in
sprejemamo v družbo ostalih botrov orgel. Hvala tudi
vsem, ki darujete v ta namen.
********************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
13. – 26. 9. 2021: Dolenja vas. Hvala za pripravljenost. Zdaj nam bo s pravim
spiskom oziroma razporedom šlo kot po hmelju, ups, po maslu.
********************

ODHOD V PROPEDEVTIČNI LETNIK
V uvodni letnik za vpis študija teologije in vstopa v bogoslovno semenišče, ki sta
ena izmed pogojev za duhovniški poklic, stopa naš Mark Anton Ramšak. Tega se
skupaj z njim in njegovimi domačimi iskreno veselimo in ga z željo v srcu
spremljamo z molitvijo in prošnjo zanj, da odkrije, utrdi in čez čas tudi potrdi
svojo odločitev za duhovniški poklic. Tako imenovani pripravljalni letnik
(propedevtični letnik) poteka v župniji Šmarje pri Jelšah, tako da bo Mark tudi v
neposredni bližini prejšnjega tukajšnjega in zdajšnjega tamkajšnjega župnika g.
Damjana, ki ga je tudi tukaj spremljal na tej poti. Skupaj z njim ga spremljamo tudi
mi in vsa naša župnija. Gospod naj v obilnosti svojega blagoslova spremlja,
usmerja in utrjuje njegovo pot.

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA

24. NEDELJA
MED LETOM
12. september 2021
Marijino ime

Iz 50,5-9a; Ps 116;
Jak 2,14-18; Mr 8,27-35

Ponedeljek, 13. 9.
Janez Zlatousti, škof

1 Tim 2,1-8; Lk 7,1-10

Torek, 14. 9.

Povišanje sv. Križa
4 Mz 21,4-9; Flp 2,6-11;Jn 3,13-17

Sreda, 15. 9.

Žalostna Mati Božja
1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Četrtek, 16. 9.
Kornelij, papež

1 Tim 4,12-16; Lk 7,36-50

Petek, 17. 9.

Robert Bellarmino, škof
1 Tim 6,2c-12; Lk 8,1-3

Sobota, 18. 9.

Jožef Kupertinski, duhovnik

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Janka Ratajca – 30. dan
za uspešen zaključek študija
10.30 Marija Reka:
za + Janija Hribarja-obl., Karla in Ido
Svet, očeta Karlija. stare starše Otavnik
19.00 za + Avgustino (Tini) Kosem dar družine
Presečnik ob pogrebu
19.00 za + Rudolfa Krajnca – obl.

07.00 za + Vlasto Ribič dar sestričen in svaka ob
pogrebu
18.30 molitev za duhovniške poklice
19.00 za + Štefana Likoviča – 30. dan
za + Edvarda Kolška – 30. dan
za + Angelo Bračun in Alojzijo Dobrin
19.00 za + Ivana Pavliča
19.00 za + Jožeta Rovšnika

1 Tim 6,13-16; Lk 8,4-15

25. NEDELJA
MED LETOM
19. september 2021

Nedelja svetniških kandidatov
Mdr 2,12.17-20; Ps 54;
Jak 2,16-4,3; Mr 9,30-37

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Edvarda – obl. in Marico Krk
10.30 Marija Reka:
za + Zdravka, Ivico, Lilijano, Jana,
+ Mehanove in Pintarjeve ter Anico
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