24. januar 2021
3. NEDELJA
MED LETOM
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 4
Letnik XVII.

RAZŠIRIMO SVOJA SRCA
(Mr 1,14-20)
Sporočilo Jonove knjige, iz katere smo danes brali prvo berilo
in je nastala v 5. stoletju pred Kristusom, je: Bog skrbi za vse
ljudi, vsi so mu enako pri srcu.
Kristjani smo pogosto zelo podobni Jonu: Mislimo si namreč,
da imamo mi, ki smo tako »pridni«, nebesa »rezervirana«.
Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih ne zaslužijo. Jezus je
pri oznanjevanju blagovesti neštetokrat poudarjal, da smo vsi
grešniki in zato vsi potrebni – in če smo skesani, tudi vredni –
Božjega usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu,
ki sta na negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati ogenj z
neba, je dejal, da ne vesta, kakšnega duha sta. »Sin človekov ni
prišel na svet zato, da bi svet obsojal, ampak zato, da ga
odreši.«

Ko je šel ob Galilejskem
jezeru, je zagledal Simona in
Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in narédil
vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže in šla
za njim.
Ko je šel malo naprej,
je zagledal Jakoba,
Zebedêjevega sina,
in njegovega brata Janeza, ki
sta bila tudi v čolnu in
popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebedêja
z najemniki v čolnu ter odšla
za njim.
(Mr 1,16–20)

Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v tem, da se
čutimo eno z grešnim svetom, da ne pometamo toliko pred
sosedovim, ampak bolj pred svojim lastnim pragom. Če smo
kristjani, bodimo kristjani s celim srcem. Kašen mora biti
človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim
zgledom. Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da
postajamo vedno bolj polni njegovega duha: duha iskrene,
spoštljive ljubezni, dobrote, razumevanja, širine. Sami dobro
vemo, kako malo krščanski smo velikokrat, kako ozki smo,
sebični zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav
zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli, pričevalci
njegovega nauka, ki se imenuje blagovest odrešenja in
osvobojenja za vse ljudi. Zaradi takih kristjanov, kot smo mi, prihaja do sporov in ločitev v
manjšem in večjem obsegu. Zaradi tega je v preteklosti prišlo do ločitev med krščanskimi
Cerkvami. Molimo zatorej za edinost vseh, ki nosijo ime po Kristusu. Moramo pa se potruditi,
da molitvam pridružimo tudi iskreno prizadevanje, da se vsak dan spreobračamo, da vsak dan
uravnamo svojo pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot zvesti apostoli.
Po: S. Čuk
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NEDELJA BOŽJE BESEDE
V Sloveniji 24. januarja 2021 obhajamo Nedeljo Božje
besede, tokrat že drugič na ravni vesoljne Cerkve. Letošnje
praznovanje bo vsaj iz dveh vidikov nekaj posebnega. Ta
nedelja bo namreč hkrati vrhunec leta Božje besede, ki jo je
Katoliška biblična federacija (CBF) razglasila ob 1600.
obletnici smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv.
Hieronima.
Papež Frančišek je ob tem napisal apostolsko pismo Odprl jim je um (Aperuit
Illis), s katerim je želel spodbuditi iskanje novih načinov, kako Sveto pismo čim
bolj približati vsakdanjemu življenju sodobnega človeka. To nedeljo pa bomo
tokrat verjetno obhajali v prav posebnih okoliščinah, ker se soočamo z izbruhom
težke epidemije.
»Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, ni mogoče doumeti Svetega pisma, prav tako
pa ostane brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem
svetu nedoumljivo.« (Aperuit Illis 1)
Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem je tudi tokrat vzeto
iz odlomka o emavških učencih: Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31a). V času,
ki je zaznamovan z epidemijo in ki nas sili k iskanju novih načinov življenja
krščanskega občestva, nas Božja beseda še posebej nagovarja, da odpiramo oči
in prepoznamo Vstalega, ki tudi danes na presenetljiv način spremlja
posameznika po branju Svetega pisma v občestvu žive Cerkve. Vsak, ki odpira
Sveto pismo, je najprej nagovorjen, da odpre oči za življenje, ki ga živi, saj se
lahko samo v njem sreča z Vstalim.
Tudi ta čas je čas milosti in močnih navdihov Svetega Duha.
Maksimiljan Matjaž
predsednik Zavoda Biblično gibanje

RAČUNALNIK
Računalnik je zanimiva in zelo koristna
iznajdba. S pomočjo računalnika človek zmore
veliko več, kot je zmogel prej. Poleg tega je
računalnik zelo povečal človekovo dostopnost
do različnih znanj, do informacij, zelo je prispeval k zbliževanju med ljudmi, zelo je
poenostavil komunikacijo med ljudmi. Torej dovolj razlogov, da smatramo računalnik za
izjemno pomembno in koristno iznajdbo. Toda, kot velja prav za vsak človekov izum,
prav za vsako iznajdbo, je možno tudi računalnik zlorabiti, ga uporabiti v škodo –
človeštva kot celote ali posameznika. Ena od možnih škod, oblik zlorabe računalnika, je
tudi zasvojenost. Tako, kot postane človek zasvojen pravzaprav s čemerkoli, ne le s
kemičnimi pripravki (drogami), ampak tudi s hrano, igrami na srečo, s TV …, postane

stran 2

lahko zasvojen tudi z računalnikom.
Težava pri zasvojenosti je ta, da pravzaprav to zasvojenost prej opazijo drugi, zasvojenec
sam pa je dolgo ne opazi, oziroma se je ne zaveda. O zasvojenosti govorimo, kadar ena
stvar (npr. TV ali računalnik) začne zavzemati v posameznikovem življenju preveč
prostora, kadar ji posameznik namenja preveč svojega časa in energije ter na ta račun
začne zanemarjati druge, zanj važne stvari. Težava je v tem, da posameznik to sam zelo
težko prepozna, saj se mu zdi to, kar počne, važno, pomembno, koristno, ali vsaj –
neškodljivo.
Posebna težava, ki jo prinese pretirano ukvarjanje z računalnikom, je nekaka prekinitev
stika z resničnostjo, nekakšna »preselitev« v navidezni svet (računalniki mu rečejo
»virtualna resničnost«), kjer veljajo povsem drugačne zakonitosti. Predvsem pa se tu ne
rešujejo resnični življenjski problemi, ampak neki navidezni problemi, ki z vsakdanjim
življenjem nimajo nobene povezave. Mladostnik, ki se preveč vživi v ta svet, začne vse
bolj izgubljati občutek za resničnost, začne zanemarjati stvari, ki so v resničnem
življenju še kako pomembne. In med temi stvarmi so vsekakor zelo pomembne stvari
šola, vsakodnevne življenjske obveznosti…
Še enkrat: računalnik je koristna iznajdba. A le, če je računalnik človekovo orodje, ne
pa človek njegov suženj! To imej v mislih vselej, ko imaš namen sesti predenj.
Po: B. Žorž

SVETNIK TEDNA
JULIJAN UBOGI, 29. JANUAR
Pri tem svetniku gre bolj za legendarno izročilo kot za resnično
osebnost. Krščanska različica njegove življenjske zgodbe nima niti
točnega kraja in časa nastanka. Postavljajo jo v različne romanske
dežele, od Španije do Neaplja. Mladi Julijan je na lovu zasledoval
jelena, ki je nenadoma spregovoril: »Kako da me hočeš ubiti ti, ki
si vzel življenje tistim, ki so ti ga dali?« V strahu, da se ta
napoved uresniči, se je Julijan umaknil z doma na tuje. Stopil je
v službo pri bogatem posestniku, si prislužil lastno domačijo in se
oženil. Oče in mati sta ga neutrudno iskala in kočno prišla do
njegovega samotnega doma. Julijan je bil takrat odsoten, zato ju je
sprejela njegova žena. Ko je zvedela, kdo sta tujca, ju je pogostila in jima prepustila
lastno posteljo. Zjutraj je žena odšla v cerkev. Ko se je Julijan vrnil in našel v ženini
postelji tuji osebi, si je predstavljal najhujše in v navalu razburjenja oba zabodel. Tedaj
se je vrnila žena, ki mu je povedala, da je pravkar umoril lastne starše. Napoved jelena se
je torej uresničila. Oba z ženo sta zapustila kraj nesreče in odšla v Rim k papežu po
odvezo, nato pa se naselila ob deroči reki in tam za pokoro zastonj prevažala reveže,
posebej romarje, in jih gostila pod svojo streho. Upodabljajo ga s čolnom v eni in z
veslom v drugi roki.

MISEL TEDNA
Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti,
osredotoči se na sedanjost.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
17.00 za + Slavka Koritnika (1982)

PAVLOVA
NEDELJA
24. januar 2021

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Jožeta Goropevšek – obletnica (1966)

Frančišek Šaleški, škof in c. uč.
Jon 3,1-5.10; Ps 25;
1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20

Ponedeljek
25. januar
Spreobrnjenje apostola Pavla

17.00 za zdravje in v dober namen (1977)

Apd 22,3-16; Mr 16,15-18

Torek
26. januar
Timotej in Tit, škofa

17.00 za + Marijo (obl.) in Franca Cestnika iz
Dolenje vasi (1985)

Heb 10,1-10; Mr 3,31-35

Sreda
27. januar
Angela Merici, ust. uršulink

7.00 za + moža Tonija ter za + starše Kos in
Breznikar (1994)

Heb 10,11-18; Mr 4,1-20

Četrtek
28. januar
Tomaž Akvinski, c. učitelj
Heb 10,19-25; Mr 4,21-25

Petek
29. januar
Julijan, spokornik
Heb 10,32-39; Mr 4,26-34

Sobota
30. januar
Hijacinta, devica

16.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje
17.00 za + Ido Tajnšek (obl.) in za + Agico Maučec
– obletnica (1926)
17.00 po namenu

17.00 za + Marijo Rovšnik – dar sestre Jožice z
družino ob pogrebu (2014)

Heb 11,1-2.8-19; Mr 4,35-41

4. NEDELJA
MED LETOM
31. januar 2021
Janez Bosko, ust. salezijancev
5 Mz 18,15-20; Ps 95
1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Majdo (obl.) in Vinkota Petek terza +
Ferdinanda in Alojzijo Pušnik – dar Poldija in
Karlija z družinama iz Belgije (1912)
10.45 Marija Reka: po namenu

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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