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14. NEDELJA MED LETOM

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 27
Letnik XVIII.

Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 10,1-12.17-20

Kristusovi učenci prinašajo mir

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj
po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne
nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne
pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo
v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V
tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden
svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas
sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in
jim govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa
pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recíte: ›Tudi prah
vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar védite, da se
je približalo Božje kraljestvo.‹ Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor
temu mestu.

ZAHVALA OB ZAKLJUČKU ORATORIJA 2022
Letošnji oratorij je bil zanimiv, vroč, vroč, razgiban, versko poučen, razigran
in živ. Hvala vsem, ki ste se trudili za to, da je bil resnično takšen. Hvala
voditeljem in animatorjem, s katerimi smo načrtoval in pripravil oratorij.
Hvala tehnični animatorski skupini, ki veliko pripomore, da vse prav dobro
teče. Hvala vsem animatorjem za njihovo pripravljenost, ki je steber vsega
dogajanja in s tem kažejo, da veliko obvladajo glede priprave oratorija.
Verjamem, da smo lahko vsi ponosni na njih. Hvala tudi tistim mladim, ki se
jim vztrajno približujejo in bodo že naslednje leto stopili v njihove, torej
animatorske vrste.
Hvala otrokom (zbiralo se nas je okoli 100 skupaj z animatorji in drugimi) za
ustvarjalnost in plemenitost, ker so s tem pokazali zgledno in plemenito
občečloveško in krščansko vzgojo v družinah. To je tako razveseljujoče in
obetajoče za našo župnijo. Zato tudi staršem iskrena hvala, da se po svojih
močeh trudijo za lastno, osebno in družinsko srečo, ki je pri marsikom lepo
prepletena s krščansko vzgojo otrok v družini. Hvala tudi vsem otrokom, ki so
prišli od drugod in se udeležili oratorija. Vedno dobrodošli.
Iskrena hvala vsem, ki ste za oratorij darovali in prispevali razna živila
(krompir, sadje, pecivo … ) za obroke ter s tem izkazali podporo in zaupanje
otrok verskemu počitniškemu dogajanju, s katerim usmerjamo otroke in
mlade na pomembne poti njihovega življenja. Hvala vsem družinam, ki so med
tednom za vse pridne - torej za vse otroke (smeh) - prinesli kaj okusnega, da
smo razdelili med vse. Hvala kuharicama za vsakodnevno požrtvovalnost pri
kuhanju okusnih obrokov ter za njuno vzdržljivost kar na dvojni vročini, tisti
zunaj in tisti v kuhinji.
Hvala tudi neke vrste sponzorjem: Občini Prebold za prost vstop na bazen,
Pekarni Roter za popust pri ceni njihovih izdelkov, kmetiji Flis in
Sladolednemu vrtu za sladoled za vse udeležence oratorija. Hvala!

Hvala vsem za Božjo slavo!

KLEMENTINSKE SV. MAŠE (SV. MAŠE JEZUSOVEGA TRPLJENJA)
1. sv. maša – naj se daruje v čast krivičnemu prijetju našega ljubega Gospoda Jezusa
Kristusa, da bi duša, ki jo človek namerava osvoboditi, rešena ujetništva in bolečih muk
v vicah, povzročeni z grehi, storjenimi na svetu.
2. sv. maša – naj se daruje v čast krivični obsodbi, ki jo je naš ljubi Gospod Jezus Kristus
potrpežljivo prenašal, da bi bila uboga duša oproščena težkih muk, na katere je bila
obsojena po ostri Božji pravičnosti zaradi svojih storjenih grehov.
3. sv. maša – naj se daruje v čast krivičnemu zasmehovanju našega Gospoda Jezusa
Kristusa, ki ga je prestajal vse svoje življenje, posebno pa v svojem zadnjem bolečem
trpljenju na lesu svetega križa, da bi On blagovolil odvezati ubogo dušo vseh mučnih
preganjanj in vseh kazni, ki jih je pravično zaslužila s svojimi grehi.
4. sv. maša – naj se daruje v čast svetim ranam in bolečinam našega Gospoda Jezusa
Kristusa, kakor tudi ponižanju in smrti, ki jo je pretrpel na svetem križu, da bi On
blagovolil ozdraviti ubogo dušo vseh smrtnih ran, ki si jih je zadala s svojimi velikimi
grehi in jo oprostiti zaslužene kazni.
5. sv. maša – naj se daruje v čast pokopu našega Gospoda Jezusa Kristusa, da bi Ga
prosili, naj v svojem neskončnem usmiljenju za vekomaj pokoplje vse grehe in
hudodelstva, ki jih je storila uboga duša ter jo odveže zaslužene kazni.
6. sv. maša – naj se daruje v čast vstajenju in vnebohodu našega ljubega Gospoda
Jezusa Kristusa, da bi On privedel ubogo dušo iz sence smrti v večno svetlobo in ji
podelil skorajšnje vstajenje in hitro vnebovzetje.
********************

Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
(Lk 10,4)

Denarnice, torbe in sandali. Vrzimo jih proč!
Ne koristijo evangeliju; delajo ga dvomljivega in neprivlačnega.
Evangelij je močan, ko je gol.
Tedaj se jasno pokaže, kaj zmore kot predlog življenja,
ki daje odgovore na probleme, vprašanja, hrepenenja,
iskanja moških in žensk vseh starosti in v vseh okoliščinah.
Denarnice, torbe in sandale kakršne koli oblike in velikosti.
Vrzimo jih proč! Tudi tiste majhne in zvite:
»Če ne boš hodil k maši, ne boš šel k prvemu obhajilu!
Če ne boš hodil k verouku, lahko o birmi samo sanjaš.
Brez priprave na zakon ne bo nič s cerkveno poroko.«
Denarnice, torbe in sandale.
Vrzimo jih proč!
Moč evangelija je evangelij, ki je lepa novica,
samo če je sprejeta popolnoma svobodno.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
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Iz 66, 10-14c; Ps 66;
Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

Ponedeljek, 4. 7.
Urh, škof

Torek, 5. 7.

Ciril in Metod

Sreda, 6. 7.

Marija Goreti, devica

Četrtek, 7. 7.

božji služabnik Anton Vovk

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
19.00 po namenu Klementinskih maš
19.00 po namenu Klementinskih maš
07.00 po namenu Klementinskih maš
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 po namenu Klementinskih maš
za zapuščene, pozabljene, izgubljene in
oddaljene

Petek, 8. 7.

19.00 po namenu Klementinskih maš

Sobota, 9. 7.

19.00 po namenu Klementinskih maš

Kilijan, škof

Avguštin Zhao in kit. mučenci

15. NEDELJA MED
LETOM
10. julij 2022

5 Mz 30, 10-14; Ps 69 ali 19;
Kol 1,15-20; Lk 10,25-37

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Edija Škorjanca – obl. ter + sorodnike
za + Mihaelo in Vinkota Brejc –obl., ter vse
+ Slatinškove
za + Kristjana Vihar – 30. dan ter pokojne
Viharjeve in Knezove
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Viktorja Doler in vse +
Naratove, Zimoharjeve in Albina Dolar
za + Marijo in Konrada Kos, Antona
Breznikarja in vse + Pečnikove
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