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Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 9,18-24

Jezusove zahteve do učencev

Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je
tudi sam odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so
spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga
tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca
Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z
neba in jih pokonča?« Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal. Nato so
odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom
hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in
ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.«
Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod,
dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi,
naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«
Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej
poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor položi
roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«

ZVESTOBA BREZ POENOSTAVLJANJA
Jezusove besede, ki smo jih slišali v današnjem evangeliju, so neverjetno krute.
Najbrž je marsikdo od vas že izgubil očeta ali pa odšel od doma. Si predstavljate,
da bi vam v tistem trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, kaj boš čakal na
pogreb, kaj se boš poslavljal, pojdi za menoj! Najbrž bi tega ne mogli sprejeti
ravno zlahka. Zakaj je Jezus tako zahteven?
Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče pojasni že uvodni del današnjega
evangelija. Tam izvemo, da je Jezus na poti v Jeruzalem, in sicer v smrt. Ta pot
je peljala skozi Samarijsko vas, vas Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa tudi
oni niso marali Judov. Tam niso bili sprejeti, zato sta učenca Jakob in Janez
hotela priklicati nanje gorje. Že v teh nekaj stavkih vidimo, kaj je vodilo Jezusa
na poti v Jeruzalem in kaj učenca. Za Jezusa pisatelj pravi, da je se je sam trdno
odločil iti v Jeruzalem, kot bi želel poudariti zahtevnost te odločitve. Kot bi hotel
reči: Ni lahko iti tja, ne paše mi, a vem, da moram. To je moja pot. Na drugi strani
sta učenca Jakob in Janez. Kaj ju vodi pri želji, da uničita Samarijo? Preprosta
užaljenost, da ju niso sprejeli. Ne moreta sprejeti tega, da niso zaželeni, in že bi
priklicala maščevanje. Lahko bi rekli, da se učenca ravnata po liniji
najmanjšega odpora. V Jeruzalem nista šla s trdno odločitvijo, da naredita, kar
je najbolj prav, ampak sta ob Jezusu zaradi lastne koristi, in še nista spoznala,
da hoja za njim ni vezana na korist, lagodje in ugajanje.
Drža učencev Jakoba in Janeza nam je najbrž tako domača, da ne vidimo v njima
nobenega problema. Reagirata spontano in logično.
Jezus pa opozarja na temelje te zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da bi hodil za
njim, mu pravi: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima,
kamor bi glavo naslonil.« Hoditi za njim pomeni odpovedovati se vsemu, kar
nam je domače, kar vodi v lagodje. Je potovanje v neznano, zaradi zvestobe
edinemu Dobremu – tj. Bogu.
Po: E. Mozetič

V TOREK, 28. 6. 2022 – V PREBOLDU NI SV. MAŠE
Maševal bom v Šempetru v Savinjski dolini, kjer se s škofovo mašo na predvečer
praznika sv. Petra in Pavla pripravljajo na praznovanje župnijskega zavetnika.
********************

V SREDA, 29. 6. 2022 – PRAZNIK SV. PETRA IN PAVLA
********************

PRVI PETEK, SOBOTA IN PRVA NEDELJA SO V TEM TEDNU
Vabljeni k pobožnosti in k darovanju na prvo nedeljo v mesecu.
Hvala za vaše velikodušne darove.
********************

ŽUPNIJSKI ORATORIJ:
27. 6. – 1. 7. 2022
Zaključna sv. maša, nedelja, 3. julij 2022, 9.00
********************

SOBOTA, 2. 7. 2022 – PRI VEČERNI SV. MAŠI
IGRATA PROF. DAVID PRELOŽNIK IN MAJ JERŠIN

Pri sv. maši bo na orgle igral g.
David Preložnik, prof. glasbe
na Gimnaziji Celje-Center. Na
trobenti se mu bo pridružil g.
Maj Jeršin, študent medicine na
ljubljanski Medicinski fakulteti.
A kakor izjemno obvlada študij
medicine, tako obvlada tudi
igranje na trobento. Vabljeni.
********************

v juliju in avgustu:
PON – TOR – ČET – SOB 18.00
SRE
08.00
PET
/
in takoj po vsaki sv. maši
Če sem doma, lahko vedno pozvonite.
Avtomobil ni gotovo znamenje, da sem doma. Lahko sem, lahko ne (smeh).

SVETE MAŠE TEGA TEDNA
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26. junij 2022

1 Kr 19,16b.19-21; Ps 16;
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

Ponedeljek, 27. 6.
Ema Krška, kneginja

Torek, 28. 6.

Irenej Lyonski, škof, mučenec

Sreda, 29. 6.

SV. PETER IN PAVEL

Četrtek, 30. 6.
Oton Bamberški, škof

Petek, prvi, 1. 7.

Estera, svetopisemska žena

Sobota, prva, 2. 7.
Janez Frančišek

14. NEDELJA MED
LETOM, PRVA
3. julij 2022

Iz 66, 10-14c; Ps 66;
Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za pokojno Pavlo in Marjana Kupec
za + Amalijo - obl. Martina Ribič ter
brata Marjana in sorodnike
za + Marjano Goropevšek
za + Ferdinanda – obl., Štefanijo in Jožefo
Vasle, za zdravje v Vasletovi družini
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Slavkota Cestnik
19.00 za + Elizabeto Lipičnik – 8. dan
za + Alojza – obl. in Pavlico Krušič, Janeza
in Marijo Štorgelj, starše Slatenšek, brata
Ivana in Antona
V PREBOLDU NI SV. MAŠE
09.00 za + Petra Uplaznika
19.00 za + Petra Volovška in + sorodnike
za + Terezijo-8.dan in Janeza Kos
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Bibijano Rezar – 30. dan
za + Marijo Arnčnik – 30. dan
07.00 po namenu
07.00 po namenu
19.00 za + Uroša Steblovnika – 30. dan
Pri sv. maši igrata prof. David Preložnik in Maj Jeršin

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Bernarda Krofliča in starše Kroflič
Marija Reka:
10.30 za + Dragico Gradišek in + sorodnike
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