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PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 29
Letnik XVIII.

Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 10,38-42

Marta sprejme Jezusa

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je
sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je
sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je
imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni
mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi
pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja
te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki
ji ne bo odvzet.«

JE V MENI VEČ MARTE ALI MARIJE?
Zanimiva je Jezusova neposredna, spontana reakcija, ko Marto
opozori, da jo skrbi in vznemirja toliko stvari, v resnici pa je potrebno
le eno: sesti in poslušati Božjo besedo, besedo resnice. Če se
poglobimo v odlomek o obisku pri Marti in Mariji, pridemo do
zanimivih življenjskih ugotovitev. Marta je v vsakem izmed nas: delo,
obveznosti, skrbi, odgovornost, vse to pustimo, da obvladuje naše
življenje, da je prizorišče našega vsakdanjika. Po eni strani to tudi
mora biti, da življenje urejeno teče naprej. Vendar včasih to preide v
obsedenost in postane celo vir konfliktov. Tudi druge želimo videti
in doživljati take, kot smo mi sami. Kaj ni želela prav to ta naša Marta?
Želela je, da bi Marija, njena sestra, bila druga Marta, tako zavzeta,
tako skrbna, tako učinkovita, kot je bila ona. Če bi ji Jezus dal prav, to
ne bi bila več zanimiva, polna in harmonična hiša, ampak bi se ji
lahko reklo hiša dveh Mart. Jezus pa je želel, da ostane hiša Marte in
Marije.
Ni naključno, da v svojem odgovoru Jezus dvakrat ponovi ime:
»Marta, Marta ...«, kar pomeni, poglej se, Marta, kaj te vodi pri tvojem
delu: skrb, vznemirjenost, da bo vse dobro šlo, organizacija, zunanji
red, pravila, ki si jih ljudje postavljamo, da enostavno funkcioniramo.
V ospredje dajemo svojo družbeno in socialno vlogo, pozabljamo pa
nase, na tisto, kar nam je zares potrebno. Ali ni s tem Jezus razkrinkal
skritih vzvodov ljubosumja, nevoščljivosti, globoko zasidrane težnje,
da druge prilagajamo sebi in jih spreminjamo po svojih željah in
predstavah? Marta naj bi Marijo pustila tako, kakršna je bila. In taka,
kakršna je bila, je prišla do resnice, do odkritja tistega, kar oživlja, do
Učiteljevih besed, ki dajejo življenje. Dopustimo, da Marija zaživi tudi
v nas!
Poglabljanje in služenje – to je naša pot skozi življenje. Vsak naj
pomisli: Koliko časa na dan namenim kontempliranju – poglabljanju
Jezusove skrivnosti? Delam kakor služenje, ki prihaja iz evangelija?
Po: E. Mozetič

18. – 20. 7. 2022 - DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE – ANIN DOM
********************

24. 7. 2022 – MADALENSKA NEDELJA
Ob 10. je sv. maša na Homu, nato sledi procesija z Najsvetejšim. Hvala vsem, ki
boste – kakor vsako leto – pripravili oltarje in poskrbeli vse potrebno za
procesijo. Po njej vabljeni, da se zaustavite ob druženju.
Sv. maša ob 9. uri v Preboldu odpade.
Prav tako takrat ni sv. maše v Marija Reki.
Vabljeni Hom.
********************

31. 7. 2022 – ANINA NEDELJA
Ob 9. uri je sv. maša in nato procesija z Najsvetejšim. Hvala vsem, ki boste
pripravili oltarje in vse potrebno za procesijo. Po njej valjeni na srečelov
naše Karitas. Hvala že v naprej za vse kupljene srečke, od katerih vsaka
zadene. Hvala vsem, ki ste darovali za srečelov in vsem, ki boste kupili
srečke. S tem prispevate za lačne oziroma pomoči potrebne.
Po sv. maši oziroma procesiji se le zadržite pred Aninim domom, kjer in
ker želimo praznovati skupaj. Zato vse dobre roke naprošam, da bi kaj
pripravili oziroma spekli za pogostitev in praznovanje. Hvala za
pripravljenost in vašo darežljivost in prispevek k temu, da lahko
praznujemo skupaj kot velika družina, za katero je župnija
naš skupni dom.
********************

HVALA KRAJANOM DOLENJE VASI ZA UREJANJE CERKVE
Od 18. – 31. 7. 2022 vabljeni krajani Prebolda.
********************

JEZUS TRKA TUDI NA VRATA NAŠIH DRUŽIN
Je v njih prostor za imenitnega gosta?
Je čas, da bi sedli k njegovim nogam in ga poslušali?
Molitev, Sveto pismo, verski tisk, iskren pogovor, pomoč bližnjemu …
Jezusu odpre vrata. Odprimo vrata Kristusu!

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA
16. NEDELJA MED
LETOM
17. julij 2022

1 Mz 18, 1-10a; Ps 15;
Kol 1,24-28; Lk 10,38-42

Ponedeljek, 18. 7.

Arnold, državnik, škof

Torek, 19. 7.
Arsenij, Veliki, puščavnik

Sreda, 20. 7.
Marjeta Antiohijska

Četrtek, 21. 7.

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Sašo Kiseljak, Marjana in Matildo
Pušnik ter + starše
Marija Reka:
10.30 za + Majdo Jezernik-obl. ter pokojne
Lipovškove in Jezernikove
19.00 za + Vladimirja Kožuha
19.00 za + Terezijo-obl. in Karola Obrez ter
pokojne spodnje Farovške
za + Marijo Šeško – obl.
07.00 za zdravje

Danijel, prerok

18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Ivana Stepišnika

Petek, 22. 7.

V PREBOLDU NI SV. MAŠE

Marija Magdalena

Sobota, 23. 7.
Brigita Švedska

17. NEDELJA MED
LETOM
sv. Krištof
24. julij 2022

1 Mz 18,20-32; Ps 138;
Kol 2,12-14; Lk 11,1-13

19.00 za + Ljudmilo in Jožefa Cijan, stare starše in
sorodnike ter za Mimiko Pejovnik
za + Jožeta Potočnika – 8. dan

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
MAGDALENSKA NEDELJA
Hom:
10.00 za + Radota Krk in rodbini Krk in Kuder
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