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17. januar 2021 

2. NEDELJA  

MED LETOM 
Leto B 

štev. 3  

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

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU  
 (Jn 1,35-42) 

Neki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v njeni revni sobici in zazdelo se mu je, da žari 

kot topla luč. V dno srca so se mu vtisnile njene besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti hvaležen 

Bogu za to, da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča in sta lahko udeležena pri 

odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem berilu 

današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa 

Kristusovi udje? Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od 

Boga, tempelj Svetega Duha, ki je v vas? Zato poveličujte 

Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki so ji 

podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni njegovih 

pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.« 

Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, 

katerega »vera« je uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa 

za uživanje. Celo nedolžnim otrokom ni prizaneseno! Koliko 

je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v skupnostih, kjer 

žive in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka 

pripoveduje, da v njeni tovarni od petdesetih delavk, po večini 

mater, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in 

nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega mnoge od 

njih celo »krščanske« žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa 

pove, da si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti nespoštljivo. 

Če jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si 

ne upajo govoriti umazano. 

Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot. Zlasti 

bi se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po 

naravi bolj dovzetna za plemenito spoštovanje. Že od 

stvarjenja, na poseben način pa od »preustvarjenja«, ko je Bog 

sprejel človeško telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. So 

bivališče Božjega duha, zato jih ne smemo poniževati na 

stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka kot osebo, kot Božjega otroka, moramo 

spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu. 

Po: S. Čuk 

 
Tisti čas je Janez Krstnik spet 

stal tam in še dva  

izmed njegovih učencev.  

Ozrl se je na Jezusa,  

ki je šel mimo, in rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje!«  

Učenca sta slišala,  

kaj je rekel,  

in odšla za Jezusom.  

Jezus pa se je obrnil,  

in ko je videl,  

da gresta za njim,  

jima je dejal: »Kaj iščeta?«  

Rekla sta mu:  

»Rabi (kar pomeni učitelj),  

kje stanuješ?«  

Rekel jima je:  

»Pridita in bosta videla.« 

 (prim. Jn 1,35–39) 
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TEDEN MOLITVE ZA EDINOST  
»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu.« (prim. Jn 15,5-9) 

V minulem letu je ekumensko gibanje obhajalo dve pomembni obletnici: 60. obletnico 

Papeškega sveta za edinost in 25. obletnico izida okrožnice papeža Janeza Pavla II. Da bi 

bili eno (Ut unim sint) o ekumenizmu. Tajništvo je v pripravi na koncil 

ustanovil papež Janez XXIII. To je bil človek izredne odprtosti in 

širine, prijatelj tako pravoslavnih kot protestantov in človek 

daljnosežnih odločitev. Imel je pogum sklicati koncil, ki si je za 

enega glavnih ciljev zadal »pospeševati obnovitev edinosti med 

vsemi kristjani« (E1). Na koncilu (1962-1965) se je Katoliška 

cerkev nepreklicno odločila za pot ekumenizma in podala zanj 

jasna načela. V ekumenskem gibanju je prepoznala delovanje 

Svetega Duha, ki »v vseh Kristusovih učencih budi željo in prizadevanje, da bi se vsi 

na način, ki ga je določil Kristus, miroljubno zedinili v eni čredi pod enim pastirjem« 

(C15). 

Sveti Janez Pavel II. je v okrožnici Da bi bili eno z vsem srcem obnovil in podkrepil 

odločitev koncila. Gre za prizadevanje na poti, ki ne pozna vrnitve nazaj. Poudaril je, da 

vera vse člane Cerkve zavezuje k sodelovanju pri ekumenskem gibanju: »Verovati v 

Kristusa pomeni hoteti edinost.« 

Zadnjih deset let je vodstvo Papeškega sveta za edinost zaupano švicarskemu kardinalu 

Kurtu Kochu. Ta je ob omenjenih obletnicah zapisal, da ekumenizem sloni na treh 

stebrih, ki so: dialog ljubezni, dialog resnice in iskreno ter složno pridruževanje vseh 

vernikov Jezusovi velikoduhovniški molitvi, »da bi bili vsi eno«. Povedal je tudi, da 

»obstaja v jedru en sam ekumenski minister, to je Sveti Duh. Tako imenovani ekumenski 

delavci smo samo bolj ali manj nebogljeno orodje.« 

Teden molitve za edinost kristjanov obhajamo med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma 

je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je 1909 prestopil v katoliško 

Cerkev. Datuma zaobjemata teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla in imata zato 

simbolični pomen (po rimskem koledarju so v tistem času 18. januarja praznovali Sedež 

apostola Petra, 25. januarja pa je praznik Spreobrnitve apostola Pavla.  

Gradivo za teden molitve že dolga leta skupaj pripravljata Papeški svet za edinost in 

komisija Vera in cerkvena ureditev pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. Gradivo 

za letošnji teden molitve so pripravile sestre iz ekumenske redovne skupnosti 

Grandchamp v Švici (Areuse, kanton Neuchâtel, v Švici). Skupnost Grandchamp je 

redovna skupnost, ki jo sestavljajo sestre iz različnih Cerkva in narodnosti. Ustanovljena 

je bila v prvi polovici 20. stoletja. Prav od začetka so sestre navezale tesne stike s 

skupnostjo v Taizéju in z abbéjem Paulom Cooturierjem, ki je odločilna osebnost v 

zgodovini Tedna molitve za edinost kristjanov. Danes skupnost šteje kakšnih petdeset 

sester. Prizadevajo si za spravo med kristjani, znotraj človeške družine in za spoštljiv 

odnos do stvarstva.  

Glavna misel, ki jo je izbrala krajevna skupina, se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in 

obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,5-9). Z njo so sestre podelile z drugimi izkušnjo 

in modrost svojega kontemplativnega življenja v Božji ljubezni in spregovorile o sadovih 
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te molitve: to je tesnejše občestvo z brati in sestrami v Kristusu in večja solidarnost z 

vsem stvarstvom. 

dr. Bogdan Dolenc,  

član Komisije za ekumenizem in medverski dialog 

SPLETNI SVETOPISEMSKI MARATON 
»Med vami bom hodil« je naslov letošnega Svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal 

23. – 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni 

dogodki odvijali preko spleta. Običajno so pri neprekinjenem sedemdnevnem branju 

Božje besede v Ljubljani sodelovale skupine iz ljubljanskih in okoliških župnij. Tokrat 

pa bo možnost, da se prijavijo skupine iz vseh koncev Slovenije. K enournemu branju se 

lahko prijavi skupina najmanj treh bralcev, od tega naj bo eden izmed njih vešč aplikacije 

Zoom, kjer bo potekalo branje. Prijavite se na spletni strani Svetopisemskega maratona:  

https://www.svetopisemskimaraton.si in voditelj skupine bo dobil vsa potrebna navodila. 

Lahko tudi pišete na e-naslov: metka.kos@svetopismo.si ali pokličete na GSM: 040 980 

891.  
s. Metka Kos, koordinator projekta 

SVETNIK TEDNA 

NEŽA, 21. JANUAR  
Ime izhaja iz latinskega imena Agnes; le-to pa razlagajo iz grške 

besede »agne«: čista, nedolžna, ali iz latinske besede »agnus« 

jagnje, zato sv. Nežo, devico in mučenko, najpogosteje upodabljajo 

z jagnjetom v naročju ali kot Kristusovo nevesto ali zaročenko 

Božjega Jagnjeta, in s palmovo vejo, znamenjem zmage, v roki. 

Častijo jo kot zavetnico deviške čistosti, je pa tudi patrona 

vrtnarjev. Je ena od najbolj prikupnih svetniških podob iz prvih 

krščanskih stoletij. Po izročilu je bila iz plemenite rimske rodbine in 

že kot otrok krščena, v zgodnji mladosti je obljubila Kristusu večno 

devištvo. Leta 304, za časa cesarja Dioklecijana, ki je odredil splošno preganjanje 

kristjanov, je postala mučenka. Po pripovedi milanskega škofa sv. Ambroža, ki njenega 

mučeništva sam ni doživel, so deklici v starosti trinajstih let po dolgem mučenju zaradi 

neomajne vere v Kristusa z mečem odsekali glavo. Truplo mlade mučenke so njeni starši 

pokopali na vrtu svoje pristave ob Nomentanski cesti v Rimu. Nad njenim grobom je 

dala Konstancija, hči prvega krščanskega cesarja Konstantina postaviti lepo baziliko. 

Kakor pri mnogih svetnikih in svetnicah zgodnje krščanske dobe, se je njena legenda 

sčasoma dopolnjevala. Prevzela je vase izročila, katerim so radi dodajali čudežne 

zgodbe. S tem ne gre toliko za zgodovinsko resnico, kot za izražanje spoštovanja, 

občudovanja in zaupanja, obenem pa za veliko spodbudo k posnemanju.  

MISEL TEDNA 

V svetu, polnem zla, mora biti človek sposoben odpuščati. 

https://www.svetopisemskimaraton.si/
mailto:metka.kos@svetopismo.si
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

17.00 za + sestro Zdenko Javrnik (obl.) in za + mamo Nežko Ratajc ter za vse + 

sorodnike – dar Jožeta Temnikar z družino ob pogrebu (1968) 

2. NEDELJA 

MED LETOM  
17. januar 2021 
Anton, puščavnik 

1 Sam 3,3-10.19; Ps 40;  

1 Kor 6,13-15.17-20; Jn 1,35-42 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Justino (obl.) in Petra Zagožen, za + 

Marico Zagožen ter za vse žive in + Zagoženove 

(1939) 

10.45 Marija Reka: za + Marijo in Viktorja Doler, 

za vse + Naratove in Zimoharjeve ter za + Albina 

Dolar (1099) 

Ponedeljek 

18. januar 
Marjeta Ogrska, redovnica 

Heb 5,1-10; Mr 2,18-22 

 

17.00 za + Jožefa Kupec – 8. dan, dar sina Jožija z 

družino ob pogrebu (1973)   

Torek 

19. januar 
Makarij, opat 

Heb 6,10-20; Mr 2,23-28 

16.00 Marija Reka: za + Milko Hribar – 8. dan, dar 

Krajnčevih ob pogrebu (1001) 

17.00 za + Teodoro Skočaj – 30. dan, dar moža 

Vladota ob pogrebu (1990) 

Sreda 

20. januar 
Fabijan in Boštjan, mučenca 

Heb 7,1-3.15-17; Mr 3,1-6 

7.00 za + Alojzijo (obl.) in Leopolda Breznikar ter za 

vse + sorodnike in za + Vinka Brejca (1976) 

Četrtek 

21. januar 
Neža (Agnes, Janja), mučenka 

Heb 7,25-8,6; Mr 3,7-12 

16.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje 

17.00 za + mamo Marijo Veber (1995) 

Petek 

22. januar 
Vincencij (Vinko), diakon, muč. 

Heb 8,6-13; Mr 3,13-19 

 

17.00 za + Bernarda Krofliča – 8. dan, dar žene 

Sonje ob pogrebu (1987) 

Sobota 

23. januar 
Henrik, duhovnik 

Heb 9,2-3.11-14; Mr 3,20-21 

 

17.00 za + Slavka Koritnika (1982) 

PAVLOVA  

NEDELJA  
24. januar 2021 

Frančišek Šaleški, škof in c. uč.  
Jon 3,1-5.10; Ps 25;  

1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20 

 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Jožeta Goropevšek – obletnica (1966) 

 

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 

http://www.zupnija-prebold.si/
mailto:zupnija.prebold@telemach.net
mailto:damjan.ratajc@rkc.si

