24. maj 2020
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 21
Letnik XVI.

DVOJNA DUHOVNOST
(Jn 17,1-11)
Kdor si želi globljega razumevanja duhovnosti, mora od časa
do časa prisluhniti kašnemu govoru ali pogovoru, ki
razpravlja o duhovnih rečeh. Enemu takih nagovorov smo
priče v današnjem evangeliju. Jezus razlaga apostolom svojo
duhovnost.
Vsako pravo duhovnost sestavljata dve prvini. Prva je lastno
prizadevanje. Da bi se Bogu približal, si je človek določil red
molitve, duhovnega branja, obiskovanja cerkve, krepostnih
in spokornih del ter drugih pobožnih vaj, s pomočjo katerih
upa, da bo duhovno napredoval. Drugi sestavni del pa je v
»Jaz prosim zanje.
tem, da človek prisluškuje Božjemu klicu, da je sprejemljiv
Ne prosim za svet,
za navdihe od zgoraj, da se da voditi Božjemu Duhu, ali kot
temveč za tiste,
pravi Jezus v današnjem evangeliju, da sprejema in ohranja
ki si mi jih dal, ker so tvoji;
Očetovo besedo.
in vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje
Kadar sta ta dva dela skladna in se primerno dopolnjujeta,
in poveličan sem v njih.
človek sme upati, da je njegova duhovnost na pravi poti. So
Nisem več na svetu;
pa primeri, ko se nekdo naveže na nekatere predpise ali
oni so na svetu,
izreke, jih goreče in celo strastno izpolnjuje, k temu
jaz pa odhajam k tebi.
nagovarja tudi druge, in se pri tem sklicuje, da je takšna
Sveti Oče,
Božja volja. O takih je Jezus rekel, da častijo Boga z
ohrani jih v svojem imenu,
ustnicami, njihovo srce pa je daleč od njega; in napovedal, da
ki si mi ga dal,
bodo celo druge morili, misleč, da tako služijo Bogu.
da bodo eno kakor midva.«
(Jn 14,9–11)
Nekaj takih primerov: Judje, zvesti Jahveju, vodijo Jezusa v
smrt; Marija, zvesta Jahveju, govori: Zgodi se Božja volja. – Peter ljubi Jezusa tako, da v
njegovo obrambo potegne meč, Janez ljubi Jezusa tako, da vztraja z njim do križa. – Savel iz
gorečnosti do Boga kristjane preganja in jih vlači v zapore, Pavel iz iste gorečnosti potuje iz
dežele v deželo in oznanja evangelij. – Inkvizitorji uvajajo čistost cerkvenega nauka z
nasiljem, ječami in mučenjem, svetniki dosegajo isto z molitvijo, spokornostjo in apostolsko
gorečnostjo.
Kako vemo, kdaj je duhovnost iznakažena in kdaj prava? Kdo časti Boga samo z ustnicami in
kdo tudi s srcem? Prvi uveljavlja svojo voljo, hoče vladati, življenje drugim jemlje; drugi
uveljavlja Očetovo voljo, želi služiti, življenje za druge daje.
Po: Beseda da besedo
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NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA
OBVEŠČANJA
Sedma velikonočna nedelja je posvečena sredstvom družbenega obveščanja – medijem in
vsem, ki pri njih delajo in sodelujejo. Medijsko nedeljo vedno spremlja papeževa poslanica,
ki je objavljena 24. januarja, na god sv. Frančiška Saleškega, zavetnika (katoliških)
novinarjev, urednikov, publicistov, založnikov.
Ob 54. svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja papež Frančišek v svoji poslanici
v ospredje postavlja pomen pripovedi, saj nam te pomagajo razumeti in povedati, kdo smo.
»Človek ni le edino bitje, ki potrebuje obleko, da zakrije svojo ranljivost (prim. 1 Mz 3,21),
ampak je tudi edino bitje, ki mora pripovedovati o sebi, se 'obleči' v zgodbe , da bi varoval
svoje življenje,« zapiše papež.
Toda žal niso vse zgodbe, ki si jih nadevamo, ko si jih pripovedujemo skozi množične
komunikacijske poti, takšne, da bi varovale življenje, temveč smo priče temu, kako so
besede v javnem prostoru vir instrumentalizacije in sporov. Koliko (medijskih) zgodb je
zavajajočih, ko nas prepričujejo, da bomo srečni, če bomo čim več posedovali in potrošili;
koliko je zgodb, zaradi katerih smo, ne da bi se morda prav zavedali, postali pohlepni po
govoricah in obrekovanjih; in koliko je zgodb, skozi katere »konzumiramo« nasilje in laži.
Zato papežev nasvet, očitno namenjen tako medijskim ustvarjalcem kot uporabnikom: »V
dobi, ko je potvarjanje vse bolj prefinjeno in dosega neslutene višave, potrebujemo
modrost, da bi znali sprejeti in ustvariti čudovite, resnične in dobre zgodbe. Potrebujemo
pogum za zavračanje lažnih in zlonamernih zgodb. Potrebujemo potrpežljivost in dobro
presojo, da bomo znova odkrili zgodbe, ki nam pomagajo, da sredi številnih današnjih
težav ne izgubimo niti.« Komunikacija je po papeževem prepričanju pristna, če gradi in ne
uničuje, če je ponižna v iskanju resnice.
Čemu bi morali služiti mediji?
Odgovor družbenega nauka Cerkve je jasen – utrjevanju in vzdrževanju človeške skupnosti
na različnih področjih: gospodarskem, političnem, kulturnem, vzgojnem, verskem.
Obveščenost prek sredstev družbenega obveščanja je v službi skupnega blagra, saj ima
družba pravico do obveščenosti, ki temelji na resnici, svobodi, pravičnosti in solidarnosti.
Zagotavljati je treba različne oblike obveščanja in sporočanja ter potrebna sredstva in z
ustreznimi zakoni omogočiti enake pogoje za lastništvo in uporabo teh sredstev; zamejiti pa
je treba razmere, v katerih bi področje obveščanja bistveno krojili ideologija, želja po
dobičku in političnem nadzoru, skrajno rivalstvo in spopadi med družbenimi skupinami.
(vir: Družina, letnik 69, št. 21, str. 2-3).
Kako pa je z našimi mediji? Ravnajo za vse enako? Imajo dvojna merila?

DELA NA KORU SE BODO ZAČELA….
Drage župljanke in župljani!
Obveščam vas, da je prišel tisti čas, ko se bodo naše besede začele spreminjati v dejanja. V
tednu, ki je pred nami bo prišel mojster, da razstavi te naše orgle in potem jih bodo
odpeljali v župnijo Sv. Andraž v Slovenske gorice.
V tednu po Binkošti, od 2. junija naprej bomo v lastni režiji spraznili kor: odstrani klopi,
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leseni tlak in leš. Že sedaj prosim za pomoč in sodelovanje. Nato bo podjetje Gradnje Luka
d.o.o. naredilo betonsko ploščo. Podjetje Viba iz Vranskega pa bo postavilo oder za
sanacijo stropa, ki ga bo opravilo podjetje Sanacije M d.o.o. iz Slovenske Bistrice. Po vseh
teh delih pa bo naš faran Žiga Hriberšek obnovil poslikavo, splošno mizarstvo Primož
Razgoršek iz Založ pa zamenjal okna na koru. Predvideno je, da bodo dela zaključena do
začetka meseca septembra. Molim in prosim za blagoslov našega dela.

SVETNIK TEDNA
GERMAN PARIŠKI, 28. maj
O svetem Germanu nimamo veliko zgodovinskih podatkov. Stara
kronika, ki so ji dodane legendarne primesi, o njem pripoveduje,
da ga je Bog obvaroval že ob rojstvu: mater, ki je imela že več
otrok, je namreč obšla čudna misel, da bi ga rodila mrtvega; vsa
sredstva, ki jih je za to uporabila, pa niso nič pomagala: German je
prišel na svet čil in zdrav leta 496. Ker ga je hotela spraviti s sveta
hudobna teta, je odšel k bratrancu, pobožnemu duhovniku. Ta ga
je prijazno sprejel in ga poučeval v veri. Živela sta bogoljubno, se
skupaj učila in se vadila v ostri spokornosti. Po petnajstih letih je bil German posvečen
v mašnika. Postal je tudi opat v Autunu. Ostal je ponižen in skromen, imel se je za
zadnjega izmed samostanskih bratov. Največje veselje mu je bilo, če je lahko pomagal
ubogim. Ko nekega dne v samostanu ni bilo več koščka kruha, ker je German vsega
razdal, so menihi začeli godrnjati. German je šel tiho v svojo sobico in zaupno molil k
Bogu. Ko je nehal moliti, sta se pred vrati samostana ustavila konja, otovorjena z
živežem – poslala ju je neka pobožna žena. Naslednji dan so v samostan pripeljali
živež še od drugod. Menihi so se sramovali svojega nezaupanja in odslej so svojega
opata spoštovali kot svetnika.

Napovednik
Od 25. maja do 7. junija krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Prebolda.
*********
Od 31. maja naprej župnijsko glasilo Pavlov list izhaja vsakih 14 dni.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Janeza Korbar – 8. dan (1758)

7. VELIKONOČNA

NEDELJA
24. maj 2020
Marija Pomočnica kristjanov
Apd 1,12-14; Ps 27;
1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Ivana Štormana – 30. dan, dar Lučke in
Darka Blatnika (1739)
10.45 Marija Reka:
- za + Poldija, Edija in starše Marcen, za + Martino
Germadnik in za + Vinkota Pišek (1055)
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Ponedeljek
25. maj
Gregor VII., papež
Apd 19,1-8; Jn 16,29-33

Torek
26. maj
Filip Neri, duhovnik
Apd 20,17-27; Jn 17,1-11

Sreda
27. maj
Alojzij Grozde, mučenec

19.00 za + mamo Nežko Ratajc in sestro Zdenko
Javrnik ter za vse + sorodnike – dar nečakinje Olge z
družino ob pogrebu (1765)
16.00 pogrebna sv. maša za + Vlasto Ribič in nato
ob 17. uri pogreb
19.00 za + Martina Jermana – dar brata Toneta
Jermana ob pogrebu (1766)
7.00 za + Pavlo Banko – dar Boštenekovih ob
pogrebu (1743)

Apd 20,28-38; Jn 17,11-19

Četrtek
28. maj
Ignacij, škof
Apd 22,30;23,6-11; Jn 17,20-26

Petek
29. maj

18.30 molitvena ura: za domovino in državne
voditelje
19.00 za + Karla (obl.) in Terezijo Obrez – dar
vnukinje Marjetke z družino (1760)
19.00 za + Dušana Dobriloviča – 30. dan, dar
Fredya in Magde Mohot z družino (1732)

Uršula, devica
Apd 25,13-21; Jn 21,15-19

Sobota
30. maj
Kancijan in oglejski mučenci

19.00 za + Francija Kukovnika (obl.) in za vse +
sorodnike (1759)

Apd 28,16-20.30-31; Jn 21,20-25

BINKOŠTNA
NEDELJA
31. maj 2020
Marijino obiskanje
Apd 2,1-11; Ps 104;
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Vido (obl.) in Milana Lah, za + stare starše
Lah in Hojnik ter za vse + tete in strice (1662)
10.45 Marija Reka:
- za + Jožefo Hribar – dar Ivana Pišek ob pogrebu
(1057)
15.00 Marija Reka, Lobnikarjeva kapela: za vse +
Merzeljeve,
Lobnikarjeve,
Završnikove
in
Dežnikarjeve (1762)

MISEL TEDNA
Krščanstvo ni seznam zapovedi ali prepovedi. Takšno krščanstvo je
odvratno. Krščanstvo je oseba, ki me je vzljubila tako, da prosi za
mojo ljubezen. Krščanstvo je Kristus. (papež Frančišek, Kristus živi, 158)
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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