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5. april 2020 

6. POSTNA -  

CVETNA NEDELJA   
Leto A 

štev. 14 

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

KO BOG POSTANE NEPRIJETEN 
(Mt 26,14-75;27,1-66) 

Bogoslužna barva cvetne nedelje je kraljevski škrlat. Na začetku maše je blagoslov zelenja in 

oljčnih vej v spomin na Jezusov vhod v mesto Jeruzalem, ko so ga množice navdušeno 

pozdravljale z vzkliki: »Hozana!« Množica, ki je prišla v Jeruzalem na praznovanje judovske 

velike noči, si je ob pogledu na Jezusa mislila: »Končno se je 

ta prerok iz Galileje le odločil, da začne odreševati  naš 

narod!« Jezus pa jim je prav kmalu dal jasno vedeti, da nima 

tega namena, da noče biti kralj po njihovem okusu, zato se je 

navdušenje množice čez nekaj dni sprevrglo v sovraštvo, 

zavračanje in zahtevo: »Proč z njim! Križan naj bo!« o čemer 

nam danes tudi govori branje pasijona. 

Boga se lahko oklenemo z vero in ljubeznijo le, če se trudimo 

spoznati njegovo voljo in jo dosledno izpolnjevati. Bog je 

zahteven, prav zato pa je zvestoba njegovim zapovedim 

osrečujoča, nezvestoba pa vnaša v človeško srce nemir. Sveti 

Maksimilijan Kolbe, ki je v junaški ljubezni do bližnjega, po 

Jezusovem zgledu daroval svoje življenje za enega svojih 

sotrpinov v Auschwitzu, je zapisal: »Kdor je utonil v moralni 

nesnagi, ga straši že sama misel na vero. Ne bo zamudil 

nobene priložnosti, da izjavlja, kako ne veruje v Boga. In pri 

tem bo delal, kot da je jasno dokazano, da ni Boga. Zanj je 

Bog preprosto neprijeten.« Zamislil si je življenje po svojih 

načrtih in noče, da bi mu Bog mešal štrene. Podobno so si 

Judje predstavljali Mesija, kot posvetnega vladarja, zato so 

hoteli galilejskega sanjača, ki je govoril o nekem kraljestvu 

ljubezni spraviti s poti! 

Jezusov resnični kraljevski škrlat je kri njegovega prebičanega 

telesa. Sovraštvo Judov do neprijetnega Mesija je bilo 

tolikšno, da so zahtevali njegovo smrtno obsodbo pri 

osovraženem rimskem oblastniku, ker ga sami niso mogli umoriti. Tudi med nami se pogosto 

dogaja, da se povežemo z ljudmi, ki so nam zoprni samo da bi uničili nekoga, ki se nam je 

(ponavadi s svojo odkritostjo in poštenostjo) zameril.  

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
Učenca sta šla in storila,  

kakor jima je Jezus naročil. 

Pripeljala sta oslico in njenega 

mladiča, položila nanju svoja 

plašča in Jezus je sédel gor.  

Zelo veliko ljudi iz množice  

je razgrnilo na pot svoje plašče, 

drugi pa so lomili veje z dreves  

in jih razgrinjali na pot. 

In množice, ki so šle pred njim 

in za njim, so vzklikale: 

»Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja  

v Gospodovem imenu! 

Hozana na višavah!« 

(Mt 21,6–9) 
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VELIKI TEDEN 
V petek, 3. aprila sem v jutranjih urah brez navzočnosti vernikov, v prazni cerkvi molil 

križev pot, ki ga je napisal italijanski duhovnik Romano Guardini. Tako kot običajno sem 

hodil od postaje do postaje. Ko sem prišel do 13 postaje, Jezusa snamejo s križa in ga 

položijo Mariji v naročje pa so me nagovorile naslednje besede:  

»Gospod je dotrpel. Zdaj je mrtev. Če govorimo po človeško: 'Življenje je imel še vse 

pred seboj. Kaj bi Jezus še ustvaril, kako bi učil, deloval, pomagal?' Zdaj je vse 

pohojeno. A prav to je nespamet križa. Seme je moralo umreti. 

Gospod, to je odgovor na trpko vprašanje: Čemu trpljenje? Čemu trpeti, ko pa vse kliče k 

sreči in ustvarjanju? Čemu umreti? Čemu odhajati, če nismo dopolnili življenja? Čemu 

dajati, kar je tako dragoceno?« 

In tem vprašanjem bi lahko še dodal: Čemu je potrebna epidemija koronavirus? Zakaj se 

pripravljati na veliko noč, če pa je ne moremo obhajati v občestvu, v cerkvi, s sv. mašo, s 

prejemom sv. obhajila? Čemu pripraviti velikonočna jedila za blagoslov, če pa jih ne 

morem prinesti k blagoslovu?  

Romano Guardini pravi, da ob teh vprašanjih vsa človeška modrost umolkne. Le križ ve 

odgovor: »Seme ne obrodi, dokler ne umrje v zemlji.« Vse naše trpljenje, naše darovanje 

in naša smrt je Božja setev. Če smo združeni z Božjo voljo, požene iz nje življenje, 

bogato življenje za nas in za druge.  

Letošnje obhajanje praznika Jezusovega vstajenja bo čisto drugače, kot smo vajeni. Ne 

dovolimo, da bi nas zunanji dejavniki odvedli stran od tega, da ne bi mogli v srcu in v 

krogu svoje najožje družine obhajati velikega tedna in velike noči.  

Sam, brez navzočnosti vernikov bom v teh dnevih ob tistih urah, kot je predvideno 

obhajal obrede svetega velikonočnega tridnevja.  

VELIKI ČETRTEK – zahvala za zakrament ljubezni 
Jezus živi v ljudeh okoli nas, na skrivnosten način živi v sveti evharistiji, ki je znamenje 

njegove ljubezni do konca. Zahvalimo se mu za ta zakrament ljubezni z iskreno 

medsebojno ljubeznijo. To bomo zmogli, če se bomo krepčali z Njim, ki je naš kruh 

življenja.  

VELIKI PETEK – češčenje križa 
Za vse, ki hočemo biti Jezusovi učenci, velja njegova beseda, naj sprejmemo vsak svoj 

križ in ga nosimo za Njim. Ob 15. uri bom v cerkvi molil Križev pot v času epidemije. 

Povabim vas, da se vi takrat pridružite molitvi križevega pota, ki bo na radiu Ognjišče. 

Zvečer, ob 19. uri bom v imenu vseh vas počastil križ.  

VELIKA SOBOTA 
Na veliko soboto se Cerkev ustavi ob Gospodovem grobu, premišljujemo njegovo 

trpljenje in smrt, sestop v kraljestvo mrtvih ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje.  

Na veliko soboto Cerkev blagoslavlja jedila. Kakor si ne znamo predstavljati božičnih 

praznikov brez božičnega drevesa in jaslic, tako tudi ne velike noči brez velikonočnih 

jedil. Ker smo letos v čisto posebni situaciji, zato bo na veliko soboto marsikaj drugače. 

Ostanemo doma.  

Blagoslov in delitev ognja odpade.  

Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. 
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radiu. Povabljeni ste, da pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijske prenosa 

blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 ob 15 uri in 

nato še ob 17.30 uri. Sam bom ob zaprtih vratih ob 13. uri v Marija Reki in ob 17. uri v 

župnijski cerkvi sv. Pavla opravil blagoslov velikonočnih jedil. Povabim vas, da v duhu 

medsebojne povezanosti tudi vi ob tej uri (ob 13. ali 17. uri) doma opravite blagoslov 

velikonočnih jedil. Pripravite košaro z velikonočnimi jedili, jo postavite na mizo, se ob 

njej zberete in blagoslovite. Potek blagoslova velikonočnih jedil je zapisan na letaku, ki 

ga dobite po pošti. Prav tako je na letaku zapisan tudi blagoslov velikonočnega zajtrka.  

Zvečer, ob 20. uri bom sam ob zaprti cerkvi obhajal velikonočno vigilijo. Na začetku 

vigilije je slavje luči. Doma prižgite sveče.  

VELIKA NOČ 
Velika noč je za nas kristjane praznik nad vsemi prazniki. Jezus je namreč premagal smrt. 

Izpolnil je Očetovo voljo in na svoje rame vzel tudi naše grehe. Križ ni bil konec njegove poti, 

temveč odprt grob pomeni, da se njegova pot nadaljuje. Vstal je, da je lahko z nami.  

Kljub temu, da na naš največji praznik ne boste mogli priti k sv. maši v župnijsko cerkev, pa 

spremljajte sv. mašo po televiziji. Vabim vas, da ob 10. uri na drugem programu TV SLO 

spremljate prenos velikonočne sv. maše iz mariborske stolnic, ki jo bo daroval Alojzij Cvikl, 

mariborski nadškof. Ob 12. uri na prvem programu pa k ogledu papeževega blagoslova URBI 

ET ORBI.  

Kljub razmeram, ki so zajele našo domovino in ves svet, kljub strahu in skrbem, kljub 

omejenosti našega gibanja in druženja, naj bo v teh velikonočnih dneh veselje v naših srcih in na 

našem obrazu. Ne pozabimo: Velikonočni kristjani smo veseli kristjani! 

PA ŠE ZA DOBRO VOLJO… 
V teh dneh, ko se srečujemo s težko situacijo koronavirusa je nastalo tudi nekaj 

zanimivih vicev.  

- Chuck Norris in korona virus: Baje je Chuck Norris dobil korona virus. Virusu so 

odredili dva tedna karantene. 

- Martin Golob, župnik, na Facebooku pred video mašo: »Enkrat sem imel tako 

dolgočasno pridigo, da sem komaj čakal, da bom nehal.« 

- Danes: Trikrat sem že spal, šestkrat jedel, pa je še vedno danes. 

- Korona je kakor Jezus. Kjer sta dva ali trije zbrani, tam je ona med njimi. 

Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

- za + Boštjana (obl.) in Francija Merzelja ter za vse + Dežnikarjeve in Lobnikarjeve (1623) 

6. POSTNA – 
CVETNA NEDELJA  

5. april 2020 
Vincencij, duhovnik 

Iz 50,4-7; Pss 22; Flp 2,6-11; 

Mt 26,14-75; 27,1-66 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za 

zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Elico (obl.) in Franca Žolnir ter za + Petro 

Petrič (1484) 

- za + starše Finiko in Antona Randl (1556) 

- za + Martina Vrbiča – obletnica (1039) 
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Ponedeljek 

6. april 
Viljem, opat 

Iz 42,1-7; Jn 12,1-11 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za zdravje in v dober namen (1710) 

- za + Vinkota Krajnc (obl.) ter za vse + Krajnčeve 

in Grmadnikove (1651) 

Torek 

7. april 
Herman, redovnik 

Iz 49,1-6; Jn 13,21-33.36-38 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Vilmo Jeromel (1570) 

Sreda 

8. april 
Julija, redovnica 

Iz 50,4-9; Mt 26,14-25 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Berto Povše – dar družine Breznikar ob 

pogrebu (1714) 

Četrtek 

9. april 
Hugo, škof 

VELIKI ČETRTEK 
2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116;  

1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 

- za + Martina in Hedviko Verk – dar družine 

Vodišek iz Laškega ob pogrebu (1569) 

- za + Jakoba in Antonijo Krk ter za + Marijo in 

Ludvika Kuder (1668) 

Petek 

10. april 
Ezekiel, prerok 

VELIKI PETEK 
Iz 52,13-53,12; Ps 31;  

Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42 

 

 

KRIŽEV POT  v času epidemije 

OBREDI VELIKE PETKA 

Sobota 

11. april 
Stanislav, škof 

1 Mz 1,1-2,2;1 Mz 22,1-18; 2 Mz 

14,15-15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; 

Bar 3,9-15; 3,32-4,4; Ezk 36,16-28; 

Ps 104; Mt 28,1-10 

BLAGOSLOV IN DELITEV OGNJA LETOS 

ODPADE 

Doma opravite blagoslov velikonočnih jedil. 

VELIKONOČNA VIGILJA 

za + Jožefo Hribar – dar Kranjčevih ob pogrebu (1059) 

 

VELIKA NOČ  
12. april 2020 
Viktor, mučenec 

Apd 10,34.37-43; ps 118;  

Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za 

zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Željka Ljubića – dar Anice in Albina Lebič ob 

pogrebu (1482) 

- za + Jožeta Flere (obl.) ter za + Slavkota Rovšnika 

in + Ivana Rojnika (1612) 

- za + Olgo Gorjup, za + Bokrove, Kovačeve in 

Kobacove (1040) 

MISEL TEDNA 
Če si izgubil notranjo moč, sanje, navdušenje, upanje in 

velikodušnost, stopa pred tebe Jezus in ti z vso svojo močjo Vstalega 

kliče: "Mladenič, rečem ti: Vstani!" (papež Frančišek, Kristus živi, 20) 

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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