8. marec 2020
2. POSTNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 10
Letnik XVI.

»TA JE MOJ LJUBLJENI SIN«
(Mt 17,1-9)
Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o Jezusovem
spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: Matej, Marko in Luka, ki o tem dogodku
poročajo, povedo, da so Peter, Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče svojega
poveličanja, slišali iz oblaka glas: »Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« Podobne
besede je nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v
Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel:
»Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.« S to
izpovedjo očetovske ljubezni nas je poklical v življenje
prijateljstva z njim. Žal pa ne more imeti vedno veselja nad
nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas
Ko je še govóril,
znova in znova vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas
jih je obsenčil svêtel oblak,
po svojem Sinu, ki je daroval svoje življenje za nas, da bi
in glej, glas iz oblaka
nas prepričal, koliko veljamo pred Bogom in kako rad nas
je rekel:
ima.
»Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje;

Bog nas kliče po naših vsakdanjih dolžnostih in
njega poslušajte!«
življenjskih okoliščinah. Tam se uresničuje naš krščanski
Ko so učenci to zaslišali,
poklic, tam se izkaže moč milosti našega krsta. Pri tej
so padli na obraz
nalogi nismo prepuščeni sami sebi, ob nas je vedno zvesti
in se zelo prestrašili.
Bog, ki nas po milosti, izvirajoči iz trpljenja in vstajenja
(Mt 17,5–7)
svojega Sina, vedno znova dviga in krepi. Vera mora
pognati korenine v zemlji, v katero nas je posadil Bog. Njemu moramo služiti v ljudeh, ki
so naši sopotniki, čeprav so pogosto zelo težki. Kakšni smo pa mi drugim?
»Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po lastnem
sklepu in milosti,« piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše spoznanje o Bogu in naše
prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, zato mora biti naš odgovor hvaležnost.
Ta pa pomeni veselo priznanje darov, ki jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te
nezaslužene darove posredujemo naprej. »V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,«
je Bog obljubil očaku Abrahamu. Naj se ta napoved na nek način uresničuje tudi v našem
življenju.
Po: S. Čuk, Misli srca
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IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA
Spoštovani verniki župnije Sv. Pavla in Marije Reke.
Pred nami je izbira članov Župnijskega pastoralnega sveta. Na srečanjih župnijskih
pastoralnih svetov se posvečamo vprašanjem, ki so namenjeni pastorali in temu, kako
ohraniti in prebuditi vero v župniji in Cerkvi.
Na koga v župniji lahko računamo?
Župnik Ivan, ki je deloval na župniji, ki jo vodijo redovniki, je o vlogi ŽPS v župniji
nedavno dejal: »Če v župniji ne bi imel ljudi, ki sem jih poklical, ko je bilo treba kaj
narediti, in sem nanje res lahko računal, župnija in jaz ne bi preživela.«
Župnik Štefan pa pove: »Včasih sem se ŽPS-ja kar malo bal, potem pa sem dvema
članoma zaupal vodenje sej. Pred sejo smo se dogovorili, kaj vse je potrebno predelati,
onadva pa sta pripravila in vodila razmišljanje ob priročniku ter spodbujala prevzemanje
odgovornosti in sprejemanje sklepov, … Odtlej seje tečejo bolj gladko, ljudje so postali
veliko samostojnejši, bolj so pripravljeni prevzemati odgovornosti in v župniji sodelujejo
tudi na tistih področjih, ki prej niso bila pokrita.
»Če si član ŽPS, potem moraš nekaj od sebe dat«
Članica ŽPS Maja na vsakem srečanju pastoralne narave odkrito pove, kaj si misli o tem,
kakšna je vloga nekoga, kije pristal, da postane član ŽPS: »To pomeni, da moraš od sebe
nekaj dat!« Kaj to zanjo pomeni, dokazuje njeno bogato sodelovanje v krajevni Cerkvi.
»Če me nekdo prosi za sodelovanje, res redko odklonim«.
(prim. Priročnik za izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta, str. 5-6)

V naših dveh župnijah bomo imeli izbiro članov dve nedelji, 15. in 22. marca. Če nekdo
ne more priti 15, bo to svojo župnijsko dolžnost lahko opravil v nedeljo, 22. marca.
Pripravljeni bodo kandidatni listi za vsako vas ali kraj. Predlaga in izbira lahko vsak, ki
ima zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birmo) in je dopolnil 16 let.
Na kandidatnem listu lahko predlagate največ 5 župljanov iz svoje vasi ali kraja, ki jih
odlikuje trdna vera, nravno življenje, so člani župnijskega občestva in so pripravljeni
pomagati župniku pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v naši
župniji.
Vsak predlaga župljane iz svoje vasi: iz Matk za Matke, iz Šešč za Šešče, iz Sv.
Lovrenca za Sv. Lovrenc, iz Latkove vasi za Latkovo vas, iz Kaplje vasi za Kapljo vas,
iz Dolenje vasi za Dolenjo vas, iz Prebolda za Prebold in iz Marije Reke za Marijo Reko.
Ko boste vzeli kandidatni list bodite pozorni, da boste vzeli list za svojo vas oz. kraj.

IZLET ZA VEROUČENCE IN STARŠE V ŠMARJE
Izlet - romanje bo v nedeljo, 15. marca 2020. Odhod izpred OŠ Prebold je ob 14. uri.
Ob 15. uri se pridružimo domačinom in drugim romarjem pri pobožnosti križevega pota
in prehodimo znamenito Kalvarijo. Čas do odhoda domov lahko zapolnite s kakšno
kepico sladoleda ali koščkom pice.
Proti domu se odpravimo ob 18. uri. Prijavijo se starši in otroci, lahko tudi cela družina.
Prispevek na osebo je 5€. Prijave zbiramo do torka, 10. marca 2020. Lepo vabljeni.
župnik Damjan in katehistinja Katja

stran 2

14. dobrodelni koncert PESEM STARŠEM
V nedeljo, 22. marca ob 16. uri, bo v dvorani Prebold (nad pošto) 14. dobrodelni koncert
»Pesem staršem«. Na letošnjem koncertu nam pesem in glasbo podarjajo: ans. Toneta
Rusa, ans. Vihar, ans. Jodel express, skupina Zaka pa ne, VS Draž in Jasmina Buč.
Program povezuje Mojca Štruc. Vsa zbrana sredstva so namenjena za naše nove orgle.
Vstopnice dobite pri članih ŽPS, Gospodarskega sveta, Župnijske Karitas in v župnišču.
Lepo vabljeni!

SVETNIK TEDNA
SOFRONIJ, 11. marec
Bil je največji med vsemi jeruzalemskimi patriarhi, luč za vso
Cerkev in največja svetniška osebnost v prvi tretjini 7. stoletja. Po
rodu je bil iz Damaska, kjer se je rodil okoli leta 560. Verni starši
so mu omogočili temeljito in široko izobrazbo. Izšolal se je za retorja in najbrž je bil že
učitelj govorništva, zato imajo njegovi spisi lahko umljivo, vendar globoko vsebino. Rad
se je poglabljal v nadnaravne resnice. Obiskal je vse slavne samostane v Palestini, mali
Aziji, na Sinaju in v Egiptu, nazadnje pa je potoval še v Rim. Ko se je od tam vrnil, je šel
v Teodozijev samostan blizu Jeruzalema in kot opat postal duhovni vodja palestinskega
meništva. Branil je pravi nauk. V tem času so se namreč prepirali o tem, kako sta se v
Kristusu združili Božja in človeška narava. Leta 634 je na prošnjo škofov, duhovnikov,
menihov in ljudstva prevzel službo jeruzalemskega patriarha. A leta 637 so se njegovi
kraji morali vdati in priznati oblast drugovercev. Sofronij je ta udarec sicer prenesel z
dostojanstvenim mirom, a mnogi poznavalci menijo, da ga je muslimanska skrunitev
svetega prostora v Jeruzalemu tako bolela, da je že 11. marca 638 od žalosti umrl.

Napovednik
Od 9. do 15. marca ministrira Luka Sirše.
**********

V ponedeljek, 9. marca ob 18.30 uri biblična skupina.
**********

Od 2. do 15. marca krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Kaplje vasi.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
18.00 za + Betko Žličar (obl.) in za vse njene + sorodnike (1571)

2. POSTNA
NEDELJA
8. marec 2020
Janez od Boga, redovnik
1 Mz 12,1-4; Ps 33;
2 Tim 1,8-10; Mt 17,1-9

7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh
župnij, ki jih upravljam
9.30 za + Franca (obl.), Vikico in Francija Sopotnika
– dar Štefke Krašovec ob pogrebu (1519)
10.45 Marija Reka: za + Antonijo Kobal (obl.), +
Veterškove in Kobalove (1033)
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Ponedeljek
9. marec
Frančiška Rimska, redovnica
Dan 9,4-10; Lk 6,36-38

Torek
10. marec

18.00 kapela: za + Berto Povše – 30. dan, dar
družine Simonović ob pogrebu (1638)
- po namenu
18.00 kapela: za + Ivana Petrovec – obletnica (1683)
- po namenu

40 mučencev
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Sreda
11. marec
Sofronij
Jer 18,18-20; Mt 20,17-28

Četrtek
12. marec
Justina, redovnica
Jer 17,5-10; Lk 16,19-31

Petek
13. marec
Kristina, devica, mučenka
1 Mz 37,3-4.12-28; Mt 21,33-46

Sobota
14. marec
Matilda, kraljica
Mih 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32

3. POSTNA
NEDELJA
15. marec 2020
Klemen, redovnik
2 Mz 17,3-7; Ps 95; Rim 5,1-2.5-8;
Jn 4,5-15.19-26.39-42

7.00 kapela: za + Rozalijo (obl.) in Janeza Savnika
ter za + Mirjano Notar (1689)
- po namenu
17.30 kapela, molitvena ura: za mir
18.00 za + Hedviko (obl.) in Martina Verka – dar
Švigeljevih iz Šešč ob pogrebu (1567)
- po namenu
17.30 križev pot: za vse žive in + iz rodbin Pančur,
Hudournik, Kralove in Povšetove iz Kaplje vasi
18.00 za + Marijo Rovšnik – dar sestričn in sestričev
Matijevih ob pogrebu (1684)
18.00 za + starše Silvo in Edija Potočnika, Terezijo
Vurkeljc in Julko Brečko (1539)
- za + Franca in Marijo Verdel ter za vse + sorodnike
(1661)
7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh
župnij, ki jih upravljam
9.30 za + Romana Poteko (1533)
- za + župnika Franca Serec – obletnica
10.45 Marija Reka: za + Dominika Zmrzlaka (1034)

V petek, 13. marca od 10. do 19. ure bo v Aninem domu, v veroučni učilnici razstava
ročnih del Tončke Podgorski. Lepo vabljeni.
********
V soboto, 14. marca od 9. do 12. ure je za veroučence 3. razreda prvoobhajanski dan.

MISEL TEDNA
Resnična mladost pomeni imeti srce, ki je sposobno ljubiti. Nasprotno pa
postara dušo vse, kar nas ločuje od drugih. (papež Frančišek, Kristus živi, 13)
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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