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14. julij 2019 

15. NEDELJA 

 MED LETOM  
Leto C 

štev. 25  

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

TUDI TI DELAJ TAKO 
(Lk 10,25-37) 

Evangeljska prilika, ki jo pripoveduje evangelist Luka, je 

del vrste prizorov in dogodkov, ki so vzeti iz vsakdanjega 

življenja in s katerimi nam Jezus pomaga razumeti 

globine Božje ljubezni do vsakega človeka, posebej do 

tistih, ki trpijo zaradi bolezni ali bolečin. S sklepnimi 

besedami iz prilike o usmiljenem Samarijanu: »Pojdi in ti 
delaj prav tako« (Lk 10,37), Gospod tudi pokaže odnos, 

ki naj bi ga imel vsak njegov učenec do drugih, posebej 

tistih v potrebi.  

Različni cerkveni očetje so v usmiljenem Samarijanu 

videli Jezusa samega; v človeku, ki je padel med 

razbojnike pa Adama, našo pravo človeškost, ranjeno in 

zmedeno zaradi greha. Jezus je sin Boga, ki pokaže 

zvesto, večno in brezmejno Očetovo ljubezen. Jezus pa je 

tudi tisti, ki se je kot Bog ponižal in z učlovečenjem 

prevzel človeško naravo, se približal človeškemu trpljenju 

celo do spusta pred pekel, kot molimo v apostolski 

veroizpovedi, da bi človeštvu prinesel upanje in svetlobo. 

Jezus se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 

ampak usmiljeno gleda na brezno človeškega trpljenja ter 

podarja olje tolažbe in vino upanja. 

Prilika o usmiljenem Samarijanu (prim. Lk 10,25–37) 

prinaša predvsem dve pomembni pojasnili. Medtem ko se je pojem »bližnji« dotlej 

bistveno nanašal na člane istega naroda in na tujce, ki so se naselili v izraelski deželi, 

torej na skupnost, ki je bila solidarna z deželo in ljudstvom, je ta meja zdaj odstranjena: 

vsak, ki me potrebuje in kateremu lahko pomagam, je moj bližnji. Pojem »bližnji« je 
posplošen, vendar ostane konkreten. Čeprav se razširi na vse ljudi, pa vendar ne ostane 

izraz neke splošne abstraktne ljubezni, ampak zahteva mojo dejavno zavzetost povsod. 

Naloga Cerkve je, da vedno znova pojasnjuje povezavo med oddaljenostjo in bližino za 

praktično življenje svojih članov.  
Po: Benedikt XVI. 

 
Tisti čas je vstal  

neki učitelj postave,  

ki je takole skušal Jezusa:  

»Učenik, kaj naj storim,  

da dosežem večno življenje?«  

On pa mu je rekel:  

»Kaj je pisano v postavi?  

Kako bereš?«  

Ta je odgovoril:  

»Ljubi Gospoda, 

svojega Boga, z vsem srcem  

in vso dušo,  

in vso močjo  

in vsem mišljenjem,  

in svojega bližnjega  

kakor sam sebe.« –  

»Prav si odgovoril,«  

mu je rekel,  

»to izvršuj in boš živel.« 

 (Lk 10,25–28) 
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SVETNIK TEDNA 
KLIMENT OHRIDSKI, 27. julij  

Bil je učenec sv. Cirila in Metoda. Rodil se je med letoma 830 in 

840, najbrž v slovanskem delu grške pokrajine Makedonije. V 

duhovnika je bil posvečen v Rimu, potem pa je z Metodom šel na 

Moravsko. Po Metodovi smrti je bil med voditelji slovanskih 

duhovnikov. Ko so bili izgnani iz Moravske, je skupaj z Naumom, 

Angelarjem in drugimi prišel v Bolgarijo, kjer ga je kralj Boris 

postavil za učitelja. Dal mu je je tudi bogate darove, da je Kliment 

lahko sezidal samostan in cerkev v Ohridu. Tam je s sodelavci 

ustanovil šolo, iz katere je izšlo okoli 3500 učencev, usposobljenih za cerkvene službe. V 

tej šoli so uporabljali glagolico; v severovzhodni Bolgariji pa je škof Konstantin leta 893 

namesto nje uvedel lažjo pisavo, ki po sv. Cirilu nosi ime cirilica, in ta je kasneje tudi 

povsod izrinila glagolico. Kliment je tudi plodovito književno deloval. Napisal je lepe in 

lahke cerkvene govore, pisal je življenjepise cerkvenih očetov in zložil več pesmi. Na stara 

leta se je umaknil v samostan ob Ohridskem jezeru, kjer je 27. julija 916 umrl. 

MISEL TEDNA 
Naš svet ne propada zaradi pomanjkanja razuma, vedenja in znanja, ampak zaradi pomankanja 

ljubezni. Ljubezen daje prednost stvarem, ki niso več v modi: obvladati samega sebe, ne 

popuščati lakomnosti, premagovati sebičnost. Skupinski egoizem, ki pomaga samo sebi enakim, 

še ni ljubezen. Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva, ampak konkretnega 

človeka v neposredni bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz lastnega jaza in živeti za druge. 
 

V vsakem smehljaju, v vsaki dobri besedi, v vsaki prijazni kretnji, v vsakem dejanju pomoči je 

skrit košček raja. V vsakem srcu, ki postane rešilni pristan za nesrečneža, v vsakem domu s 

kruhom in vinom in človeško toplino je skrit košček raja. 

Bog je položil v tvoje roke ljubezen kot ključ, ki odpira nebesa. 
 

Phil Bosmans, Sončni žarki ljubezni 

Napovednik 
V ponedeljek, 22. julija obhajamo god Marije Magdalene. Tej svetnici je posvečena naša 

p. c. na Homu. V nedeljo, 21. julija bo ob 10. uri slovesna sv. maša pri p. c. Marije 

Magdalene na Homu. Po maši je procesija s 4 evangeliji, ko bomo še posebej prosili in 

molili: Treska in hudega vremena! Kuge, lakote in vojske! Nagle in neprevidene smrti! 

in Vsega hudega! Reši nas, o Gospod! Pridite in molimo. Po maši pogostitev.  
*********** 

V petek, 26. julija obhajamo god sv. Ane. Tej svetnici, ki je mati Device Marije je 

posvečen stranski oltar v župnijski cerkvi, zato bomo v nedeljo, 28. julija obhajali 

žegnanjsko nedeljo. Ob 10. uri je slovesna sv. maša, ki jo bo vodil nekdanji kaplan g. 

Mirko Rakuša. Po maši je procesija s štirimi evangeliji, ki jih pripravijo verniki iz Šešč, 

Latkove vasi, Kaplje vasi in Dolenje vasi. Procesija se zaključi v kapeli bl. A. M. 

Slomška v Aninem domu. Po končani slovesnosti sledi pogostitev in 14. Anin srečelov. 
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Zbrana sredstva gredo za naše nove orgle in za delovanje Župnijske Karitas. Naprošam 

za kruh in pecivo.  

Prav je, da se ob župnijskem prazniku še posebej potrudimo za okrasitev našega svetišča. 

Krasilci cerkve iz Sv. Lovrenca bodo veseli, če boste v soboto, 27. julija do 9. ure 

prinesli rože tudi iz drugih vasi. Lepo vabljeni k praznovanju župnijskega praznika.  
*********** 

Od 15. do 19. julija sem na dopustu. S 5 sošolci, ki smo skupaj preživeli bogoslovska leta 

bomo teh nekaj dni na romanju po Romuniji. V tem času bo sv. maša samo v četrtek, 18. 

julija. Če boste potrebovali duhovnika se obrnite na g. Mirka Škofleka, župnika župnije 

Šempeter v Savinjski dolini.  
*********** 

Od 8. do 21. julija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Šešč. 

Od 22. julija do 4. avgusta krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Sv. Lovrenca. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

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) 

Ponedeljek 

15. julij 
Bonaventuram, škof 

2 Mz 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1 

 

Doma ni sv. maše 

Drugje: po namenu 

Torek 

16. julij 
Karmelska Mati Boja 

2 Mz 2,1-15; Mt 11,25-27 

 

Doma ni sv. maše 

Drugje: po namenu 

Sreda 

17. julij 
Aleksij (Aleš), spokornik 

2 Mz 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27  

 

Doma ni sv. maše 

Drugje: po namenu 

Četrtek 

18. julij 
Elij, mučenec 

2 Mz 11,10-12,14; Mt 12,1-8 

18.30 molitvena ura: za Cerkev na slovenskem 

19.00 za + Ladkota Šipek (1261) 

Drugje: po namenu 

Petek 

19. julij 
Arsenij, puščavnik 

2 Mz 11,10-12,14; Mt 12,1-8 

 

Doma ni sv. maše 

Drugje: po namenu 
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Sobota 

20. julij 
Marjeta Antiohijska, mučenka 

2 Mz 12,37-42; Mt 12,14-21 

13.00 poročna sv. maša: Anica Vasle in Simon 

Vodenik 

19.00 za + Marijo Ribič – Juhartovo Mici, dar 

Krofličevih ob pogrebu (1359) 

MAGDALENSKA  

NEDELJA  
21. julij 2019 
Danijel, prerok 

1 Mz 18,1-10; Ps 15;  

Kol 1,24-28; Lk 10,38-42 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 

8.45 Marija Reka: za vse + Naratove, Albina Dolar 

ter za vse + Zimoharjeve (990) 

- za + Majdo Jezernik (obl.) in za vse + Lipovškove 

in Jezernikove 

10.00 Marija Magdalena – Hom: za + Vido Senčar 

– dar Jožeta in Fani Veber ob pogrebu (1139) in 

nato procesija z Najsvetejšim.  

Ponedeljek 

22. julij 
Marija Magdalena, sp. žena 
2 Kor 5,14-17; Jn 20,1-2.11-18 

 

19.00 za + Ido Svet – dar Damjane z družino ob 

pogrebu (1362) 

Torek  

23. julij 
Brigita Švedska, redovnica 

Jdt 8,2-8; Mt 5,13-16 

 

19.00 za + Elizabeto – Betko Matko – dar Toneta 

Hrastovec iz Prapreč ob pogrebu (1361) 

Sreda 

24. julij 
Krištof, mučenec 

2 Mz 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9  

 

7.00 po namenu 

Četrtek 

25. julij 
Jakob Starejši, apostol 
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 

18.30 molitvena ura: za novega škofa 

19.00 za + Vikija Poznič ter za + Ivana in Boruta 

Leber  (1284) 

Petek 

26. julij 
Joahim in Ana, starši D. Marije 

2 Mz 20,1-17; Mt 13,18-23  

19.00 za vse + Piklove in Reharjeve (1279) 

- za + Jožeta Žoharja (obl.) in + Franca Tominška 

(obl.) ter za vse + sorodnike (1237) 

Sobota 

27. julij 
Gorazd in Kliment, duhovnika 

2 Mz 24,3-8; Mt 13,24-30 

 

19.00 za + Anico in Jožeta Mastnak ter za vse + 

sorodnike (1340) 

ANINA NEDELJA  
28. julij 

Viktor I., papež 
1 Mz 18,20-32; Ps 138;  

Kol2,12-14; Lk 11,1-13 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 

10.00 za + Jakoba (obl.) in Antonijo Krk ter za + 

Marijo in Ludvika Kuder (1203) 

za + Martino Germadnik – dar Krkovih iz Matk ob 

pogrebu (1360) 

Po maši procesija z Najsvetejšim s štirimi evangeliji. 

Po končani slovesnosti 14. ANIN SREČELOV. 
 

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  
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