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LOVRENŠKA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 32  
                  Letnik XVIII. 

 
 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 12,32-48 

 
 

 
 

»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš 
Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte 
vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, 
kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, 
tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi 
pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s 
svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, 
ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: 
Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride 
ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! 
Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil 
vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne 
pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 
 

 

 PAVLOV LIST 



 
BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD 

 
Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s 

Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno 

pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To 

je temeljni vidik življenja. 
 

Kristjan je torej  tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo,  srečati se s 

svojim Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar 

nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč 

vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti 

ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas 

kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše 

življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje. 
 

Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, 

odprto zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z 

Jezusom ... In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate 

najpomembnejša, najbolj dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet 

privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je hotenje delati 

dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?  
 

Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da  imam delo, družino in zame 

je najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom ...« Seveda je 

to res; pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista 

moč, ki drži skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce 

jo seje Bog. Gre torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, 

ki daje smisel majhnim vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga 

pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkušnjami našega življenja. 

Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in 

to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen in 

neprecenljiv zaklad.  

 

     Po: E. Mozetič 



******************** 

SOBOTA, 13. 8. 2022 - ROMANJE NA SLADKO GORO 
Vabljeni, da se prijavite na romanje. Odhod avtobusa izpred šole v 

Preboldu bo ob 8.30. Cena prevoza in kosila je 30 EUR.  

******************** 
NEDELJA, 14. 8. 2022 – BLAGOSLOV AVTOMOBILOV  

Dar, ki ga boste lahko dali ob vašem avtomobilu, je namenjen za prevozna 
sredstva v misijonih, ki tudi veliko krat rešujejo življenja tamkajšnjih 

ljudi.  
 

******************** 
PONEDELJEK, 15. 8. 2022 – VELIKI ŠMAREN  

V Preboldu je sv. maša samo ob 7. uri. Župnijski praznik je v Marija 
Reki. Vabljeni na romanje v Marija Reko ob 7.45 izpred Aninega doma. Ob 

10.30 je slovesna sv. maša, po njej sledi procesija in blagoslov z 
Najsvetejšim. Hvala pevcem in vsem drugim, ki boste vse postorili za 

procesijo in kaj pripravili za pogostitev in prijetno družene pred cerkvijo.  
******************** 

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni 
 

Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da doživijo kolikor je mogoče 

raznolikih stvari, če gredo na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo 

nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k animiranim dogodkom, da bi 

drugim dopustili, da animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi začutili 

življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S tem vstopajo v občutek življenja, ki bo 

najverjetneje že v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.  

Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v danem 

trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri svojih čutih. 

Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, 

posluša šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, 

vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves in kako se vse 

potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, 

da ga obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga 

obdaja. Kar je majhno, zanj postane veliko in pomembno. 

Ne motijo ga druge misli. 

Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato 

bo obdarjen s tem, kar drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi 

svojimi čuti, ni treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje 

bogastvo srca podeljeno z drugim.  

Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku.  

              

                                                                                       Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 
 



19. NEDELJA MED 
LETOM - PRVA 

7. avgust 2022 
Mdr 18,6-9; Ps 33;  

Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
 

LOVRENŠKA NEDELJA – SV. LOVRENC 

10.00 za + Antona in Danijelo Žagar ter vse  

           pokojne iz družine Rozman 
 

Ponedeljek, 8. 8.  
Dominik 

 

19.00 za + Mirana Brška  

Torek, 9. 8.  
Terezija B od Križa 

 

19.00 za + Hermino Škorjanc – 8. dan  
 

 
 

Sreda, 10. 8.  
Lovrenc, mučenec   

 

 

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro 
Marija Reka:  
11.00 za + Antona in Pavlino Zakonjšek  
  

 

Četrtek, 11. 8.  
Klara 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Terezijo Kreže – obl. ter + sorodnike 

            za + Aleša in Danija Cafuta ter Janjo Jurič 
 

Petek, 12. 8. 
Ivana Šantalska 

 

 

 

19.00 za + Jedrt Dobriha 

             
 
 
 
 

Sobota, 13. 8. 
Poncijan, papež 

 

19.00 za + Julijano Drča in Mileno Vedenik – obl.   

            za + moža Franca Rukav, starše Franca in  

            Marijo Škrjanec, brata Stankota in Katico,   

            Viktorja in Anico Škrjanec, sestro Liziko   

            Slekovec in Franciko Blagovič  
       

20. NEDELJA MED 
LETOM 

14. avgust 2022 
Jer 38,4-6.8-10; Ps 40;  

Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  

09.00 za + Zvoneta Satlerja-obl., starše Marijo  
             in Antona Hribar  
Marija Reka:  
10.30 za + Janija Hribarja in + sorodnike  
    

 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE 

15. avgust 2022 
Raz 11,19a;12,,1-6a.10; Ps 45;  

1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
Marija Reka:  

10.30 za + Alojzijo ni Antona Lobnikar in       
      vse pokojne Tonačeve 
      za + Slavkota in Angelo Ferme, Franca  
      Laubič, Franca Rizmal ter za vse +  
      Kobacove, Belanove in Povšetove   
      v zahvalo za Božje varstvo in blagoslov         

 


