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Štev. 36
Letnik XVIII.

Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 14,25-33

ODPOVED PRINAŠA SVOBODO

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če
kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov,
sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi
svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.
Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov,
ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj,
zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli
posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel
dokončati.‹
Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in
se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki
prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni
še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.
Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more
biti moj učenec.«

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE IZKLJUČUJE DRUGIH
Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus nas opozori pred skušnjavo,
da bi udomačili vse in da bi iz vere ter Boga samega naredili eno od številnih
sestavin velikega koktajla življenja. Za praznike in nekatere pogrebe gremo k
maši, morda damo tudi kakšen dar za Cerkev in smo prepričani, da smo naredili
celo več, kot smo bili do nje dolžni narediti. Vera je torej postavljena v svojo nišo
poleg ostalih niš, ki so morda precej širše in jih predstavlja služba, zaslužek,
politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari.
Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, ki zahteva, da bi bil ljubljen
bolj kot oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je treba
pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni.
Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa
vstopa v konkurenco z različnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, do
sozakonca, do otrok ter do bratov in sester. Kristus ni »tekmec v ljubezni« do
nikogar in ni na nikogar ljubosumen.
Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je
namreč tisti, v katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo
ter potrebno milost, da bi jo lahko živeli do zadnjih globin.
Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; zahteva vse, ker hoče vse
dati; pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se lahko vprašal: toda kakšno pravico
ima ta človek, ki je živel pred dva tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da
od vseh zahteva to absolutno ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem
kam daleč nazaj, najdemo v njegovem zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz
zgodovine: on je prvi, ki je za človeka dal vse. »Vzljubil nas je in je daroval sam
sebe za nas.«
In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške križe, ampak,
da bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa,
bo našel križ brez Jezusa«, kar pomeni brez moči, da bi ga mogel prenašati.
Po: E. Mozetič
********************
ČETRTEK, 8. 9. 2022 –MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN
Molitev pred sv. mašo v zahvalo za Njeno rojstvo in molitev za rojstvo
prepotrebnih duhovniških poklicev v naši škofiji.

********************
SOBOTA, 10. 9. 2022 – ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE, PETROVČE OB 9.00. VABLJENI.
********************
SOBOTA, 17. 9. 2022 – STIČNA MLADIH. MLADI, PRIJAVITE SE!
PONEDELJEK, 12. 9. 2022 – ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
********************

VEROUK 2022/23
VEROUK SE ZAČNE V PONEDELJEK, 12. 9. 2022. PRVA UČNA URA JE
TUDI SREČANJE STARŠEV S KATEHETOM OZIROMA UVODNI
RODITELJSI SESTANEK.
VPIS OTROK V 1. RAZRED JE V PONEDELJEK, 5. 9. 2022
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Povprečno prispevek:

1. triletje (12€+2€+15€) zaokroženo 30 EUR
2. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR
3. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR

Zbor dekanov skupaj s škofom pa je sprejel sklep, da je enoten prispevek za verouk (brez
stroškov učbenikov) za Škofijo Celje na enega učenca 20 EUR. Kjer je več veroučencev v isti
družini, se plača enotni prispevek 30 EUR (na družino). Ta sklep je prišel že po našem
oznanjenem prispevku zato bo v celoti upoštevan prihodnje veroučno leto. Vabljeni, da bi
ga že letos upoštevali.

***************
prepotrebna
življenja

Samo zato, ker imaš ti prav, še ne pomeni, da se jaz motim.
Morda ne vidiš življenja iz moje strani.

.

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA

ANGELSKA NEDELJA
- PRVA 4. september 2022

Mdr 9,13-18b; Ps 90;
Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33

Ponedeljek, 5. 9.
Mati Terezija, redovnica

Torek, 6. 9.
Zaharija, prerok

Sreda, 7. 9.
Regina, devica

Četrtek, 8. 9.
Rojstvo Device Marije

Mali Šmaren
Petek, 9. 9.

Peter Klaver, jezuit

Sobota, 10. 9.
Nikolaj Tolentinski

24. NEDELJA MED
LETOM
11. september 2022
2 Mz 32,7-11.13-14; Ps 51;
1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Jožefa Goropevška
Marija Reka:
10.30 za + Uroša Zoreta
za + Gvidota Zmrzlaka
za + Franca Hribernika – 30. dan
Hom:
15.00 za + duhovnika Franca Serca in vse pokojne
duhovnike župnije
19.00 za + Eriko Mohorko
19.00 za + Franca Grenko in Terezijo Reberšek
07.00 za vse častilce sv. Jožefa
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Marijo Tatjano Kelher
za + Borisa Golavška – 8. dan
19.00 za + Stanislava Hribernika
19.00 za + Rajkota Feliciana

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Podlunškove iz Ločice in Kupčeve iz Sv.
Lovrenca
za + Mateja Golhleba – obl.
Marija Reka:
10.30 za + Janija Hribarja, vse + Ahčeve,
Zapetrnikove in Krančeve

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja Župnija sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
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TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;
srecko.hren@gmail.com, Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik in dekan

