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22. marec 2020 

4. POSTNA  

NEDELJA   
Leto A 

štev. 12 

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

VZNEMIRJEVALEC VESTI  
(Jn 9,1-41) 

Kaj nam želi današnji evangeljski odlomek povedati s 

predstavljenimi skušnjavami? 

Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da 

bi vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni več, da bi hoteli iz 

skoraj vsega pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje 

nevarnost, da vse požiramo, da tudi to, kar je sveto, uporabljamo 

zase. Od vsega moramo imeti neko korist, celo od vere, celo od 

molitve. Vse se meri po svoji uporabnosti. Vse služi nam in 

zadovoljevanju naših potreb. Pozabili smo, da bi svetemu 

pustili, da je sveto, nedotakljivo, nedostopno. Jezus skušnjavca 

spomni na izrek iz Svetega pisma, da človek živi od vsake 

besede, »ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). Človekova resnična 

lakota je duhovna. Živimo lahko iz besed, ki jih govori Bog.  

Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. 

Zlorabljen naj bi bil za to, da dvigujemo lastno vrednost. Pri tej 

skušnjavi je najbolj nevarna zloraba svetopisemskih besed. 

Hudič skuša Jezusa z napotkom iz Psalmov, da bo Bog ukazal 

svojim angelom, naj ga nosijo na rokah. Človek lahko zlorabi 

Boga, da bi pridobil priznanje pri drugih ljudeh. V tem primeru 

ne gre za Boga, ampak le za lastni ego. Če pa se sveto zlorablja, 

se uniči to, kar je za človeka najbolj dragoceno. Ta nevarnost je 

danes zelo velika. Boga se zlorablja za lastni imidž. Uporablja 

se ga za utemeljevanje lastne zaverovanosti v svoj prav in za 

postavljanje nad druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. 

Nasprotoval je z drugimi svetopisemskimi besedami: »Ne 

preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7) 

Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu 

kraljestva tega sveta. Jezus bi lahko postal gospodar vsega sveta, 

če bi padel pred hudiča in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih 

pravljicah in zgodbah opisana kot pogodba s hudičem. Človek 

pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda takšna 

odločitev ima tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane 

hladen. V svoji duši umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo. V svojem evangeliju želi 

Jezusa opisati kot tistega, ki se odpove vsej moči tega sveta, se nenasilno odziva na nasilje ljudi in 

prav na ta način v zaupanju nebeškemu Očetu ohranja svoje sinovstvo.                
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 
Tisti čas je šel Jezus iz  

templja in zagledal človeka,  

ki je bil slep od rojstva.  

Njegovi učenci so ga 

vprašali: »Učitelj, kdo je 

grešil, on ali njegovi starši,  

da se je rodil slep?«  

Jezus je odgovóril:  

»Ni grešil ne on ne 

njegovi starši, ampak na njem 

naj se razodénejo Božja dela.  

Dokler je dan, moram 

opravljati dela tistega, ki me 

je poslal. Pride noč, ko nihče  

ne more delati. Dokler 

sem na svetu, sem luč sveta.« 

Ko je to izgovóril, je pljunil  

na tla in s slino narédil blato. 

Pomazal mu je z blatom oči  

in mu rekel: »Pojdi in se  

umij v  vodnjaku Síloa!«  

Odšel je torej in se umil.  

Ko se je vrnil, je videl. 

(Jn 9,13–15) 
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V ČASU EPIDEMIJE … in potem! 
Škofov vikar za Slovence v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina je zapisal: 

Vsi nismo zdravniki, zato ne moremo pomagati v bolnišnicah.  

Vsi nismo bolničarji, zato ne moremo med bolniške postelje.  

Vsi pa smo ljudje in lahko skrbimo drug za drugega na drugačne načine.  

Kot duhovnik izkazujem svojo bližino do vas v tem času še posebej tako, da vsak dan 

mašujem za vas, za vse župljane, ki ste mi zaupani. Pri sveti maši prosim Boga za 

zdravje, za tiste, ki so že prejeli križ bolezni in so preizkušani, za zdravstvene delavce, da 

jim Bog dá moči, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov.  

Letošnji postni čas je res nekaj posebnega. To, kar se dogaja v tem času se verjetno še ni 

zgodilo v zgodovini krščanstva. Verniki ne smete v cerkev in sodelovati pri bogoslužju, 

duhovniki ne smemo maševati ob navzočnosti vernikov, omejeno je naše gibanje in 

delo….. in kar naenkrat imamo veliko časa. Naj bo ta čas lepa priložnost, da postorimo 

tisto, kar v preteklosti zaradi preobilice dela nismo zmogli.  

Pokažimo, da se imamo radi, da smo si dragoceni, spoštujmo se in bodimo solidarni. 

V tem času, ko je prepoved obiska sv. maše nam je v zadnji številki tednika Družina 

msgr. dr. Marjan Turnšek zapisal, kako lahko prejemamo duhovno obhajilo.  

Mogoča in priporočena oblika: 

1. Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 

2. Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 

3. Preberemo evangelij dneva. 

4. Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi 

5. Zmolimo veroizpoved. 

6. Sledi duhovno obhajilo.  

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za 

Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti 

bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. ker Te ne morem 

prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš 

v moje srce in prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno 

združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem 

v Tebi.  

7. Molitev končamo z znamenjem križa.  

Dragi župljani in župljanke!  

Vsak dan darujem dve sveti maši. Ena maša je za zdravje, druga pa po namenu. Od 

ponedeljka do sobote je ob 19. uri prenos sv. maše na radiu Ognjišče, ob nedeljah na 2. 

programu TV SLO pa ob 10. uri. Ostanite zdravi, bodite dobro… 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus  

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.  

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,  

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 
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raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

SVETNIK TEDNA  
DIZMA, 25. marec  

Od oseb, ki jih poznamo iz Svetega pisma, spadata med tiste, ki so v 

krščanski umetnosti najpogosteje upodobljeni, razbojnika, ki sta 

visela na križu na Kalvariji ob Jezusu – eden na njegovi levici in eden 

na njegovi desnici. Omenjajo ju vsi štirje evangelisti. Najbolj izčrpno o njiju piše Luka; on 

pove, da sta bila moža, križana skupaj z Jezusom, »hudodelca«, kar je v tistem času 

pomenijo upornika proti rimski oblasti, kar so Rimljani kaznovali s križanjem. Eden od 

njiju je drugega grajal, priznal je, da ju je zadela pravična kazen za hudodelstva, medtem ko 

Jezus trpi in umira po nedolžnem. Prosi ga, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. 

Razlagalci Svetega pisma sklepajo, da se je spreobrnil, ko je opazoval Jezusovo brezmejno 

krotkost in poslušal njegove besede. V svetniški koledar Katoliške cerkve je vpisan kot 

»dobri razbojnik« ali »desni razbojnik«, ker ga na upodobitvah Kalvarije vedno postavljajo 

na desno stran ob Kristusu. Med kristjani je znan kot Dizma. 

PA ŠE ZA DOBRO VOLJO 
»Veš Mihec, ko sem bil jaz star toliko kot si zdaj ti, sem že delal.« 

»Dedi, ko bom jaz star toliko kot si zdaj ti, bom jaz še delal.« 
*********** 

Mujo piše dnevnik: »Dež pada že več dni. Fata je zaradi  tega vsa depresivna, samo stoji 

in  gleda skozi okno. Če bo deževalo  še kakšen dan, bom moral Fato spustiti v hišo …«  
*********** 

Žena nekega Škota pride domov: »Zdravnik mi  je predpisal spremembo zraka.« – »No, 

imava srečo: prav zdaj se je veter obrnil!« 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

- za + Marijo in Franca Cestnika iz Dolenje vasi – obletnica (1682) 

- za + Marijo Ribič – Juhartovo Mici – dar družine Kunst ob pogrebu (1694) 

4. POSTNA 

NEDELJA  
22. marec 2020 
Lea, spokornica 

1 Sam 16, 1.6-7.10-13; Ps 23;  

Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 

- za vse žive in + župljane, za zdravje, za bolne in 

zdravstveno osebje 

- za + Vilmo Jager (obl.) ter za vse + Južnove in 

Govekove (1616) 

- za + Bernarda, Jožefo, Marijo Tratnik in za vse + 

Županove (1037) 

- za + Janeza Cestnika in za vse + Tonačeve (1043) 
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Ponedeljek 

23. marec 
Rebeka, redovnica 

Iz 65,17-21; Jn 4,43-54 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Pavlo Banko – 30. dan, dar Kolenčevih iz 

Ločice ob pogrebu (1688) 

Torek 

24. marec 

Katarina, redovnica 
Ezk 47,1-9.12; Jn 5,1-3.5-16 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- po namenu in za blagoslov (1702) 

Sreda 

25. marec 

GOSPODOVO OZNANJENJE 

Iz 7,10-14; Ps 40; Heb 10,4-10; 

Lk 1,26-38 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Dorotejo Jerman – 30. dan, dar Krajnčevih ob 

pogrebu (1053) 

- za + Marijo Breznikar, + Marijo Krk in + Tomaža 

Oplotnika (1667) 

Četrtek 

26. marec 
Larisa (Lara), mučenka 
2 Mz 32,7-14; Jn 5,31-47 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Ivana in Marjana Lipičnika ter za + 

Plaskanove – Jelšnikove (1586) 

- za + Antona in Justino ter za + Miha in Kristino 

Stergar (1698) 

Petek 

27. marec 
Rupert, škof  

Mdr 2,1.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30  

- križev pot: za bolne, trpeče in preizkušane 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Anico (obl.) in Staneta Pančur (1624) 

Sobota 

28. marec 
Bojan (Vojan), knez 

Jer 11,18-20; Jn 7,40-53 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Angelo Perko (1697) 

5. POSTNA 

NEDELJA  
29. marec 2020 
Bertold, redovnik 

Ezk 37,12-14; Ps 130;  

Rim 8,8-11; Jn 11,1-45 

- za vse žive in + župljane, za zdravje, za bolne in 

zdravstveno osebje 

- za + Alojza Veber – obletnica (1577) 

- za + Terezijo Šlander (obl.), Terezijo Kreže in za + 

starše Ajdič (1587) 

- za + Rajkota Zmrzlak in + sorodnike ter za + Albina 

Dolar (1038) 
- za + iz družine Hribernik, Pirnat, Fakin in Korez (1044) 

Ne pozabimo! V sredo, 25. marca obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja – materinski 

dan. Vsem mamam hvala za sprejeto in podarjeno življenje.  

Marija je na angelovo oznanilo, da bo spočela od Svetega Duha odgovorila: Glej, Gospodova 

služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi! (prim. Lk 1,26-38). Bog daj, da bomo tudi mi po 

Marijinem zgledu vedno rekli: Zgodi se mi po tvoji besedi. Tudi v času preizkušnje.  

MISEL TEDNA 
Marija je največji vzor za mlado Cerkev, ki želi slediti Kristusu s svežino in 

učljivostjo.  (papež Frančišek, Kristus živi, 43) 
 

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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