3. januar 2021
2. BOŽIČNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 1
Letnik XVII.

MAR BOLJ LJUBIMO TEMO KAKOR LUČ?
(Jn 1,1-18)
Če sredi dolgega in mrzlega zimskega večera nenadoma zmanjka elektrike,
začutimo, kako težko, prav nemogoče bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč je za
življenje na zemlji potrebna prav tako kot voda in zrak. Enako velja za duhovni svet.
Evangelist Janez nam Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni smo, ko v kratkem
odlomku kar trikrat slišimo, da svet te luči ne mara.
»Luč sveti v temi, a tema je ni sprejela … Svet je po njej
nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, a
njeni je niso sprejeli.«
Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo, da se tudi v naši
notranjosti nenehno odvija boj med lučjo in temo, med
milostjo in grehom, med navdihi Boga in
prišepetovanjem hudega duha. Tudi mi, ki se imamo za
zveste Jezusove učence in prijatelje, pogosto bolj
ljubimo temo kakor luč, ravnamo zahrbtno, proti Božji
postavi in proti lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali
počenjajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje
početje izrabljajo temo, mrak in noč. Vendar ne vedo,
da Bog, ki vidi v skrite globine srca, vidi tudi v temo.
Pri krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni,
Kristusa ste oblekli.« Obleči si moramo torej Jezusa
Kristusa, postati njegovi pričevalci. On, ki je Luč sveta,
nas enači s samim seboj, ko nam pravi: »Vi ste luč sveta
… Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja,
da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem
vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč,
ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega
človeka, je prihajala na svet.
(Jn 1,6–9)

Božični prazniki so prazniki luči, ker obhajamo rojstvo
Luči sveta, zato simbolično osvetljujemo božična
drevesa in jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve in hladne, če bi v naših dušah vladala
tema. Ko bomo vsako jutro in večer v svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je
v meni svetlo, ali sem s svojim življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke
oziroma tiste, ki ob meni živijo in delajo.
Po: S. Čuk, Misli srca
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ŽUPNIJI V LETU 2020
Dobro vemo, da je vera čutenje srca in osebne molitve, kar je težko videti od zunaj. Potem
pa se kaže tudi v življenju in bogoslužju ter v sodelovanju v občestvu Cerkve. To slednje
skušamo zajeti tudi v statistike, da bi si znali predstavljati stanje v preteklosti in načrtovati
za prihodnost. A statistika nikoli povsem ne zajame dejanskega stanja. Za leto 2020 to še
posebej drži. Epidemija COVIDA-19 nam je tudi tukaj naredila popolno zmedo, saj je
versko prakso vsaj za polovico leta odmaknila našim očem, pastoralno delo pa na mnogih
področjih otežila ali ga na drugih povsem onemogočila. (Miha Herman, Sporočila
slovenskih škofih, 1/2021, str. 7)
V življenju naših dveh župnij se bo za leto 2020 zapisalo:
- 12. januar: dramska skupina Škofijske gimnazije A. M. Slomška v dvorani Prebold
uprizori gledališko igro Učene ženske.
- 4. februar: pogovor z duhovnikom Martinom Golobom.
- 25. februar: SŠK sprejme prve ukrepe zoper širjenja koronavirusa Covid-19.
- 13. marec: zaradi epidemije do nadaljnjega duhovniki darujemo svete maše izključno
zasebno, brez prisotnosti vernikov. Vrata cerkva so zaklenjena.
- 1. april: umrl upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran.
- 4. maj: duhovniki ponovno začnemo maševati ob navzočnosti vernikov.
- 27. maj: začele so se odstranjevati orgle.
- 2. junij: z delovno akcijo in z gradbenimi deli se začne pripravljati kor za nove orgle.
- 24. - 30. avgust: ORATORIJ. Udeleži se ga 50 otrok in 25 animatorjev.
- 12. oktober: začetek gradbenih del za položitev cevi za zemeljski plin. Priključke
naredijo za Anin dom, župnišče in cerkev.
- 15. oktober: Ponovno prepovedano maševanje duhovnikov ob navzočnosti vernikov.
Verouk na daljavo – preko spleta.
- 21. november: V 99. letu starosti umre upokojeni mariborski škof Jožef Smej.
- 16. december: Vlada RS sprejme odlok o začasni omejitvi opravljanja verskih obredov.
Pod določenimi pogoji duhovniki lahko mašujemo ob navzočnosti vernikov.
- 29. december: potres v okolici Petrinje (Hrvaška). Tresenje tal se močno čuti tudi v naših
krajih.

PASTORALNA DEJAVNOST
- V letu 2020 je bilo v župniji Sv. Pavel krščenih 26, v Mariji Reki pa en otrok. Skupaj je
bilo krščenih 27 otrok, medtem ko je bilo v letu 2019 v obeh župnijah krščenih 42 otrok.
V letu 2020 je bilo krščenih 14 fantkov in 13 deklic. 20 otrok je bilo krščenih v starosti
enega leta, 7 otrok pa v starosti od 2 do 6 let. V zakonski družini se je rodilo 6, v civilno
zakonski 3, v izvenzakonski 17 in eden nezakonski. 5 otrok, ki so bili krščeni v naših dveh
župnijah prihaja iz drugih župnij.
- 20. junija je 37 veroučenk in veroučencev 8. in 9. razreda prejelo zakrament sv. birme.
- 20. septembra k svetemu obhajilu prvič pristopi 25 veroučenk in veroučencev.
- V letu 2020 je bilo v župniji Sv. Pavel 7 cerkvenih porok, v Mariji Reki nobene. V letu
2019 je bilo v župniji Sv. Pavel 11 cerkvenih porok, v Marija Reki nobene.
- V letu 2020 je v Preboldu umrlo 40 ljudi, ki so bili cerkveno pokopani (21 moških in 19
žensk) v Marija Reki pa sta umrli dve ženski. V letu 2019 pa je bilo v Preboldu 39
cerkvenih pogrebov in eden v Marija Reki. Povprečna starost moškega je bila 77,6 let.
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Najmlajši je bil star 54, najstarejši pa 90 let. Povprečna starost ženske je bila 82,9 let.
Najmlajša je bila stara 59, najstarejša pa 97 let. Sedem oseb je bilo sprevidenih, kar
pomeni, da so prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
- V letu 2020 je bilo v župniji Sv. Pavel razdeljenih okoli 9000, v Marija Reki pa okoli
1800 sv. obhajil.
- V letu 2020 je bilo v okviru Župnijske Karitas opravljenih 693 prostovoljnih ur. Razdelili
so 6.194 kg hrane. Iskrena hvala sodelavkam, sodelavcem Karitas in vsem dobrotnikom.

IN KAKO SMO GOSPODARILI?
V preteklem letu smo imeli vseh prihodkov za 63.252€ in izdatkov za 77.470€. V letu
2020 smo urejali kor za postavitev novih orgel. Vlila se je betonska plošča, saniral strop,
obnovila poslikava, na novo uredila elektrifikacija, v izdelavi so nova okna, … Vse to nas
je stalo 41.511,36€. Orglarju pa smo dali 30.000€ za izdelavo orgel. V letu 2021 je
potrebno še zbrati 77.000€. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
V preteklem letu je bilo pri p. c. Marije Magdalene prihodkov za 830 € in 648 € izdatkov.
Pri p. c. sv. Lovrenca je bilo prihodkov za 373 € in za 176 € izdatkov.
V Marija Reki pa je bilo prihodkov za 1.460 € in izdatkov za 980 €.
Letošnje leto je bilo močno zaznamovano z epidemijo. Zaradi tega smo bili tudi za
marsikaj prikrajšani, pa vendar se moramo tudi v tej situaciji zahvaliti Bogu za blagoslov.
Zahvaljujem se vsem, ki namenjate svoje darove za življenje naših dveh župnij. Hvala.

SVETNIK TEDNA
EDVARD, 5. JANUAR
Rodil se je leta 1004. Že v deških letih je spoznal bridkost
pregnanstva. Leta 1014 se je namreč moral pred Danci zateči k
materinim sorodnikom v Normandijo. V domovino se je vrnil
leta 1041 kot dedič angleškega prestola. Leta 1043 je bil
kronan za angleškega kralja. Ljubezen svojih podložnikov si je
osvojil s svojo izredno dobrotljivostjo, prizanesljivostjo in čistostjo. S svojo ženo Edito je
živel v deviškem zakonu. Med njegovimi krepostmi sta bili najbolj izraziti njegova
ljudomilost in krotkost. Nikoli se ni maščeval za krivice, temveč je vse sproti odpuščal.
Imel je velik dar čudežev. Omenimo le enega, ki je pogosto upodobljen na njegovih slikah.
Nekoč je šel s spremstvom proti westminstrski cerkvi. Nasproti mu pride siromašen Irec,
ohromel na obeh nogah, in mu potoži, da že dolgo časa hodi prosit svetega Petra za zdravje,
sveti Peter pa mu je razodel, a ne bo ozdravel drugače, kakor da ga kralj sam nese v cerkev.
Kralj Edvard se je brez pomisleka sklonil, vzel hromega na rame in ga nesel v cerkev, kjer
je bil le-ta ozdravljen. Svetemu kralju pa je Bog razodel tudi čas smrti. Začel se je
pripravljati nanjo in prosil, naj tudi duhovščina in ljudstvo molita za njegovo dušo. Na
božič leta 1065 ga je napadla mrzlica, vendar je še šel k posvetitvi westrninstrske cerkve, ki
je bila šele tedaj povsem dokončana. Potem je obležal. Kraljico je tolažil, da ji gre v nebesa
pripravljat bivališče, kjer bosta za vedno skupaj. Bogat dobrih del je umrl 5. januarja leta
1066.

MISEL TEDNA
Ob prazničnih lučeh naj iskrice svetijo v očeh, naj doživet bo vsak dan, z družino obdan.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA

2. BOŽIČNA
NEDELJA
3. januar 2021
Ime Jezusovo

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Ivana (obl.) in Amalijo Erdelji (1924)
10.45 Marija Reka: za + Antona Kobal in + starše,
za + Karlija Činča in + starše (1097)

Sir 24,1-4.8-12; Ps 147;
Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18

Ponedeljek
4. januar
Angela, redovnica

17.00 za zdravje in v dober namen (1969)

1 Jn 3,7-10; Jn 1,35-42

Torek
5. januar
Edvard, kralj

17.00 za + Karlija Svet – dar Melite z družino ob
pogrebu (1978)

1 Jn 3,11-21; Jn 1,43-51

Sreda
6. januar
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
– Gašper, Miha, Boltežar
Iz 60,1-6; Ps 72;
Ef 3,2-6; Mt 2,1-12

Četrtek
7. januar
Lucijan, mučenec
1 Jn 3,22-24; Mt 4,12-17.23-25

Petek
8. januar
Severin, opat
1 Jn 4,7-10; Mr 6,34-44

Sobota
9. januar
Julijan, mučenec

9.30 za + Marijo Zagožen – dar Mire Cestnik z
družino ob pogrebu (1979)
10.45 Marija Reka: za + Marijo Mulej – dar družine
Šenk iz Preddvora ob pogrebu (1100)
16.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje
17.00 za + starše Marijo (obl.) in Milana Rojnika ter
za vse + sorodnike (1974)
17.00 za + Pavlo Likovič – obletnica (1967)

17.00 za + Terezijo Obrez – dar Račkovih ob
pogrebu (1980)

1 Jn 4,11-18; Mr 6,45-52

JEZUSOV KRST
10. januar 2021
Gregor Niški, škof
Iz 55,1-11; Iz 12,2-6; 1
Jn 5,1-9; Mr 1,7-11

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Lojza Zmrzlaka – dar Krkovih ob pogrebu
(1981)
10.45 Marija Reka: za + Zmrzlakove in
Remenihove (1098)

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111;
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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