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20. NEDELJA MED LETOM

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 33
Letnik XVIII.

Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 12,49-53

Za Jezusa se je treba odločiti
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo,
in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski
sem, dokler se to ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak
razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in
dva proti trem; razdelili se bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti
hčeri in hči proti materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«

OGENJ SVETEGA DUHA
Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega Duha, ta v nas živa in delujoča
navzočnost od dneva našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje in
prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako sebičnost, vsak greh, nas od
znotraj spremeni, obnovi in naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh
vzplamti kakor ogenj v našem srcu, saj samo, če se – bodite pozorni na to –
požar Božje ljubezni začne v srcu, se lahko razširi in stori, da Božje kraljestvo
napreduje. Ne začne se v glavi, ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli
delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril drznost in gorečnost, da
zaplujemo po odprtem morju in oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporočilo
usmiljenja in zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj se začne v srcu.
Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, Cerkev, torej vsi mi, potrebujemo
pomoč Svetega Duha, da bi nas pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se
ne bi navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski pogum, ki ga v nas kot ogenj
prižge Sveti Duh, nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter
nas priganja, da stopimo na pot še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih
srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem Svetega Duha smo poklicani, da vedno
bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih razumevanja, razširjenega srca ter
veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po duhovnikih, posvečenih osebah
ter vernih laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki so pretreseni ter se
ustavijo ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi. Tako bodo zaznamovali
pot evangelizacije ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj
Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki
trpijo, ki so pomoči potrebne, toliki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo.
To je ogenj, ki izhaja iz srca.
Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da
razlije na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce
in nam pomaga biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših bratov in sester.
Po: E. Mozetič
********************

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. Iskrena hvala.

VABLJENI NA ROMARSKI SHOD V NAŠE OSREDNJE ŠKOFIJSKO
MARIJINO SVETIŠČE PETROVČE

V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri, bodo
večernice s sveto mašo. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in
lučkami po vasi. Slovesnost bo vodil polzelski župnik Urban Lesjak.
V nedeljo, 15. avgusta, bodo svete maše: ob 6.30, 8.00, ob 10.00 bo maša
na prostem, maševal bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž Ob 12.00 uri
bo maša za ostarele in bolne.
Ob 19.00 bo maševal bo Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Pri maši bo
igrala slavilna glasbena skupina – Veselje. Pri vseh mašah bo priložnost
za sveto spoved. Častilci Petrovške Matere božje lepo vabljeni!
********************

VEROUČNO LETO 2022/23
Dragi straši. Vse o verouku boste lahko prebrali v naslednji št. Pavlovega
lista. Verouk se začne v ponedeljek, 12. 9. 2022.
Do takrat vam (še) damo mir, ha-ha.

********************
HVALA KRAJANOM MATK ZA UREJANJE CERKVE.
Od 15. – 28. 8. 2022 vabljeni krajani Šešč.
********************
V 94. LETU JE UMRL G. VLADIMIR RUTAR, UPOKOJENI DUHOVNIK NAŠE
DEKANIJE
Bil je župnik na Vranskem. Tam je bival tudi po upokojitvi.
Pokojni duhovnik bo ležal v župnijski cerkvi na Vranskem 15.
8. 2022, od 16. ure dalje.
Pogreb – z začetkom sv. maše - bo v torek,
16. 8. 2022, ob 16. uri na Vranskem.
Pokojnega duhovnika priporočamo v zahvalno molitev za
njegovo duhovniško darovanje.

20. NEDELJA MED
LETOM
14. avgust 2022
Jer 38,4-6.8-10; Ps 40;
Heb 12,1-4; Lk 12,49-53

MARIJINO
VNEBOVZETJE
15. avgust 2022

Raz 11,19a;12,,1-6a.10; Ps 45;
1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Torek, 16. 8.
Rok

Sreda, 17. 8.
Evzebij

Četrtek, 18. 8.

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
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
za + Marijo Koštomaj
19.00 za + Edvarda Kolška – obl.
07.00 po namenu

Helena, Alenka

18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Franca Grenko – obl.

Petek, 19. 8.

19.00 za + Ano Kupec

Janez Eudes

Sobota, 20. 8.
Bernard, opat

21. NEDELJA MED
LETOM
21. avgust 2022

Iz 66,18-21; Ps 117;
Heb 12,5-7.11; Lk 13,22-30

19.00 za + Boštjana in Francija Merzelja
za + Konrada Huša – obl.

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Jožeta Potočnika (Kralovega), starše
Potočnik in Urško Povše
za + starše Malgaj in Milko
za + starše Potočnik in brata Milana
v zahvalo za uspešno okrevanje po operaciji
v zahvalo
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Miha Cestnik ter vse +
Vrbanove

