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30. junij 2019 

13. NEDELJA 

 MED LETOM  
Leto C 

štev. 24  

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XV 

HODI ZA MENOJ 
(Lk 9,51-62) 

Evangelist Luka nam danes predočuje tri podobe 
posnemanja. Jezusu slediti pomeni vedeti, da tukaj nimamo 

poslednjega obstanka. Niti družina niti naša hiša nam ne 
ponujata gnezda, kamor bi se lahko zalegli. Ljudje imamo 

Božje jedro. To nas žene na naši poti naprej, dokler ne 
najdemo Boga v naši domovini. Jezus odgovarja temu, ki 
mu hoče slediti, z rekom, ki so ga poznali tudi Grki. 
Medtem ko imajo vse živali svoje prebivališče, je človek 
brez doma. Njegov dom, kjer je lahko v resnici doma, je le 

Bog, ki mu pripada po svojem bistvu. 

Druga podoba posnemanja doseže vrhunec v Jezusovem 
izzivajočem stavku: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo svoje 
mrtve!« Pokopati mrtvega očeta, to je bila v Izraelu sveta 

dolžnost. Jezus zagotovo noče pozivati k temu, da bi se tej 
dolžnosti odtegnili. Njegova beseda je mišljena nazorno. 
Veliko ljudi ne najde svoje lastne poti, poti, ki jim jo je 

namenil Bog, ker so še preveč odvisni od svojega očeta. 

Svojega očeta še niso pokopali. Še vedno jih oblikuje. 
Hoditi po poti posnemanja pomeni osvoboditi se vseh družinskih vezi. Božje kraljestvo je 
pomembnejše kakor odnos z očetom. Če vlada v človekovem srcu Bog, potem ne gre več 
za to, da bi izpolnjevali pričakovanja svojega zemeljskega očeta.  
S tretjo podobo nima pred očmi le učencev Jezusovega časa, temveč tudi nas kristjane. 
Mnogi bi radi šli po poti, ki so jo v srcih spoznali za svojo. V svoji notranjosti bi radi sledili 
Jezusovemu glasu. Toda še prej se hočejo posloviti od svoje družine. Vsem bi radi pojasnili 
svojo pot. In morda bi radi, da jo vsi odobrijo. Toda Jezus zopet z radikalnim rekom vabi k 

temu, da bi sledili notranjemu klicu, ne da bi škilili na desno ali levo, ne da bi se zavarovali 
in dosegli soglasje svojega sorodstva in prijateljev. Če se mi v srcu odpre, kdo je Jezus in 
kam bi me rad privedel, potem mu moram slediti, ne da bi se oziral nazaj. Kdor se ozira 

nazaj in bi rad preverjal, če je brazda, ki jo je potegnil na njivi svoje duše, ravna, ta je 

nesposoben, da bi njivo v resnici obdeloval. Pri njem nič ne bo raslo. Božje kraljestvo 
odpira naš pogled naprej.  

Po: Anselm Grün, Jezus – podoba človeka 

 

Nekomu drugemu pa  

je rekel: »Hôdi za menoj!«  

A ta je dejal:  

»Gospod, dovôli mi, da prej 

grem in pokopljem svojega 

očeta.« Rekel mu je:  

»Pústi, naj mrtvi pokopljejo 

svoje mrtve, ti pa pojdi  

in oznanjaj Božje kraljestvo!« 
Spet drug mu je rekel:  

»Hodil bom za teboj, Gospod, a 

dovôli mi, da se prej poslovim  

od svojih domačih.«  
Jezus pa mu je rekel:  

Nihče, kdor položi roko na plug 
in se ozira nazaj, ni primeren  

za Božje kraljestvo.« 

(Lk 9,59–62) 
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ORATORIJ 2019 - IMAŠ MOČ 
Minuli teden se je okrog Aninega doma nenehno nekaj dogajalo, saj je potekal letošnji 
oratorij z naslovom Imaš moč. Skozi teden smo spoznavali življenje osrednjega lika 
letošnjega oratorija, Petra Klepca, spoznali smo, da mu je Bog dal moč, ker je Peter zanjo 
prosil, da bi se  lahko branil pred pastirčki, ki so ga nenehno zbadali. Petra je zaradi 

izjemne moči za pomoč prosil tudi ogrski kralj, ki mu ni dal plačila, zato ga je bil Peter 
primoran kralja v plačilo prisiliti. Iz ječe je rešil tudi svoje rojake, ki so jih zaprli. Zgodba 
pa se je zaključila, ko je Peter Klepec spoznal ženo Nežo s katero se je kmalu tudi 
poročil. 
Zgodbi so vsaki dan sledile kateheze. Potekale so v treh skupinah, glede na starost 

udeležencev. Na katehezah smo se pogovarjali, ustvarjali in brali na temo obravnavano v 
zgodbi dneva (moč, pogum, pomoč,…). 
Po katehezah so na vrsto prišle delavnice. Nabor je bil širok, saj so otroci lahko zbirali 
med kemijsko, skavtsko, novinarsko, športno, lesarsko, frizersko, jezikovno delavnico, 
izdelovanjem čelad, rožnih vencev, 
ptičjih hišic in rož iz krep papirja, 

pospravljanjem scene in pranjem avta. 

Na polovici dneva smo bili vsi že 
pošteno lačni, zato sta nam kuharici 
Darja in Zinka vsak dan skuhali 

odlično kosilo. Ker smo se zelo 
najedli smo si morali malo odpočiti na 
pevskih vajah.  
Popoldneve smo preživeli na velikih 

igrah. Po skupinah smo osvajali otoke 

enega za drugim in iskali morilca, 

sestavili pravljico in kralju pomagali 

najti princesko, se orientirali po 

Preboldu in sestavili ključ ter se škropili in polivali med vodnimi igrami. 
Seveda smo odšli tudi na izlet. V četrtek smo se odpeljali v Ljubljano in si ogledali prav 
posebno Plečnikovo cerkev na Barju in nato odšli v živalski vrt, kjer smo si po skupinah 
ogledali vse živali in se na koncu odpočili na igralih. 
Petkov dan nam je s svojim nastopom popestril čarodej Andrej, ki nas je začaral s 
svojimi čarovniškimi triki. 

oratorijski novinarji 

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

Kot župnik in odgovorni za izvedbo Oratorija se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 

pomagali pri izvedbi letošnjega oratorija. Na prvem mestu gre iskrena zahvala 

animatorjem, ki so darovali svoj prosti čas in svoje talente in darove, saj so udeležencem 
omogočili doživeti oratorij v vsej svoji lepoti in veličini. Pri tem pa sta nam veliko 
pomagali tudi kuharici Zinka in Darja, saj smo skozi ves teden dobroooo jedli.  

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem, ki ste nam priskočili na pomoč s svojimi darovi: 
Župnijski Karitas, Občini Prebold, Kmetiji Kač in Kmetiji Golavšek, ter za darovano 
solato, krompir in jajca. Iskrena hvala.  
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Napovednik 
V soboto, 6. in v nedeljo 7. julija je namenska nabirka za nove orgle.  

*********** 

V nedeljo, 21. julija obhajamo Magdalenino nedeljo. Ob 10. uri slovesna sv. maša pri p. 
c. Sv. Marije Magdalene na Homu.  

*********** 

V nedeljo, 28. julija obhajamo Anino nedeljo. Ob 10. uri je slovesna sv. maša, ki jo bo 

vodil nekdanji kaplan g. Mirko Rakuša. Po sv. maši sledi 14. Anin srečelov (zbrana 
sredstva so za orgle in za delovanje župnijske Karitas) in pogostitev za vse. Lepo 

vabljeni k župnijskemu praznovanju.  
*********** 

Od 24. junija do 7. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Matk. 
Od 8. do 21. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Šešč. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00 za + Marjana Pušnika – obletnica (1222) 

13. NEDELJA 

MED LETOM 
30. junij 2019 

Ladislav ogrski, kralj 
1 Kr 19,16.19-21; Ps 16;  

Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 
8.45 Marija Reka: za + Ido Svet, Janija Hribarja in za 

vse + Hribarjeve (987) 

10.00 za + Antona Železnika (obl.) ter za vse + 

sorodnike (1299) 

Ponedeljek 
1. julij 

Estera, sp. žena 
1 Mz 18,16-33; Mt 8,18-22 

 

19.00 za zdravje in razumevanje v družini (1339) 

Torek 
2. julij 

Frančišek Regis, redovnik 
1 Mz 19,15-29; Mt 8,23-27 

 

19.00 za + Aleša in Berto Planteu (1117) 

Sreda 

3. julij 
Tomaž, apostol 

Ef 2,19-22; Jn 20,24-29 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 
4. julij 

Urh, škof 
1 Mz 22,1-19; Mt 9,1-8 

 
18.30 molitvena ura: za novomašnike 

19.00 po namenu 

Petek 

5. julij 
Ciril in Metod, slov. apostola 

Ezk 34,11-16; Jn 10,11-16 

 

7.00 Na čast Srcu Jezusovem ter za + starše Franca 
in Julijano Derča ter za + Ano Zadravec (1345) 
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Sobota 

6. julij 
Marija Goretti, mučenka 

1 Mz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17 

7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu Amalije 
Cukjati (1346) 

19.00 za + Veber Vinkota iz Šešč – obletnica (1313) 

- za + starše Franca in Karolino Žohar – obl. (1318) 

14. NEDELJA 

MED LETOM 
7. julij 2019 
Vilibald, škof 

Iz 66,10-14; Ps 66; 

Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 
8.45 Marija Reka: za + Dragico Gradišek in za vse + 
sorodnike (988) 

- za + Suzano Jelinčar in za vse + Jelinčarjeve 

10.00 za + Edija Škorjanc (obl.) in za vse + sorodnike 

(988) 

- za + Vikico (obl.) in Franca Sopotnika – dar vnukinje 

Klavdije z družino ob pogrebu (1331) 
Ponedeljek 

8. julij 
Gregor Grassi, škof 

1 Mz 28,10-22; Mt 9,18-26 

 
19.00 za + Marico Ribič – dar hčerke Dragice z 
družino ob pogrebu (1350) 

Torek  

9. julij 
Hadrijan III., papež 

1 Mz 32,23-32; Mt 9,32-38 

 

19.00 za + Štefko Vasle – dar Ide in Rajkota Veleer 

ob pogrebu (1351) 

Sreda 

10. julij 
Amalija, redovnica 

1 Mz 41,55-57;42,5-7.17-24;  

Mt 10,1-7 

 

7.00 po namenu 

Četrtek 
11. julij 

Benedikt, opat 
Prg 2,1-9; Jn 15,1-8 

18.30 molitvena ura: za družine  
19.00 za + starše Milana (obl.) in Marijo Rojnik ter za 

vse + iz družine Rojnik (1344) 

Petek 

12. julij 
Mohor in Fortunat, mučenca 
1 Mz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23 

10.00 Dom upokojencev: za + Majdo Jezernik in za 

vse + sorodnike ter za zdravje (1338) 

19.00 za + Katarino Šibila – dar Krkovih iz Matk ob 

pogrebu (1352) 

Sobota 

13. julij 
Henrik, kralj 

1 Mz 49,29-33;50,15-25;  

Mt 10,24-33 

15.00 poroka: Poklečki Luka – Rebernak Mojca 

19.00 za + Ivano Cestnik – dar družine Grenko iz 
Dolenje vasi ob pogrebu (1352) 

15. NEDELJA 

MED LETOM 
14. julij 

Kamil, duhovnik 
5 Mz 30,10-14; Ps 69;  

Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 
8.45 Marija Reka: za + Martina in Julijano Gradišek 
ter za + Staneta Podbregar (989) 

- za + Marijo in Konrada Kos, za + Pavlo in Antona 

Zakonjšek  ter za + Antona Breznikar 
10.00 za + Marijo Rovšnik – dar družine Planinc ob 
pogrebu (1353) 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   
TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;  

Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan  

http://www.zupnija-prebold.si/
mailto:zupnija.prebold@telemach.net
mailto:damjan.ratajc@rkc.si

