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31. januar 2021 

4. NEDELJA  

MED LETOM 
Leto B 

štev. 5  

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

STROKOVNJAK ZA ČLOVEKA  
 (Mr 1,21-28) 

Če se nam pokvari avtomobil, ga ne bomo peljali na popravilo k čevljarju ali h krojaču, 

temveč k avtomehaniku. Če nas bolijo oči, ne bomo iskali pomoči pri zobozdravniku, temveč 

pri okulistu. Danes je področje znanja tako obširno, da ga en 

sam človek ne more obvladati niti površno. Potrebujemo 

strokovnjake ali specialiste, ljudi, ki so na svojem področju 

res doma in ti lahko pomagajo. 

V današnjem evangeliju se nam predstavi Jezus, ki govori, 

»kakor nekdo, ki ima oblast«, samozavestno. Tako lahko 

govori tisti, ki se zaveda, da zadevo obvlada. Jezus nam 

govori o človeku, predstavlja se kot »strokovnjak za 

človeka«. Po govoru v Kafarnaumu so mnogi Judje Jezusa 

zapustili, zato je vprašal apostole, če hočejo oditi tudi oni. 

Peter je v imenu vseh odgovoril: »Gospod, h komu naj 

gremo? Besede večnega življenja imaš …« Kar pomeni: 

tvoje govorjenje ni površno, ti poznaš človeka do zadnjih 

globin, zato veš, česa potrebuje, znaš mu pomagati. 

Jezus je strokovnjak za človeka iz dveh razlogov: najprej, ker 

je kot Bog sodeloval pri stvarjenju človeka, potem pa zato, 

ker je kot človek z nami delil našo usodo, postal nam je enak 

v vsem, razen v grehu. S svojo čudovito osebnostjo je 

najlepše pokazal, kakšen bi lahko bil človek, če bi se ravnal 

po njegovi besedi, po njegovem zgledu. Njegova beseda ni 

ena od mnogih, temveč edina odrešujoča, edina, ki 

razsvetljuje našo pot. Jezus v svojem nauku ne postavlja 

nepreskušenih in neuresničljivih trditev – kar uči, z 

življenjem tudi potrjuje. Uči pa le tisto, kar človek, vsakdo 

od nas, lahko uresniči, ker pozna potrebe in možnosti 

človekovega srca, naše narave. VE, da hrepenimo po sreči, 

ljubezni, dobroti, resnici in pravici. To so vrednote, ki jih ni 

mogoče dobiti zastonj; zanje je potrebno nekaj žrtvovati. 

Žrtev pa ni težka, če je smiselna, sprejeta z ljubeznijo.  

Po: S. Čuk 

 
V njihovi shodnici pa je bil 

 prav tedaj človek z  

nečistim duhom in je zavpil:  

»Kaj imamo s teboj,  

Jezus Nazaréčan?  

Si nas prišel pokončat?  

Vem, kdo si:  

Sveti, od Boga.«  

Jezus pa mu je zapovedal:  

»Umolkni in pojdi iz njega!«  

Nečisti duh ga je stresel,  

zavpil z močnim glasom  

in šel iz njega.  

Vsi so se tako začudili,  

da so razpravljali med seboj:  

»Kaj je to?  

Nov nauk z oblastjo!  

Celo nečistim duhovom 

ukazuje in so mu pokorni.« 

(Mr 1,23–27) 
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HUDOBNI DUH, HUDI DUH, HUDIČ … 

Ali gre za isto »osebo«? 
Glede poimenovanja lahko mirno rečemo, da gre pri različnih izrazih za sinonime, le da vsak 

izraz poudari eno plat delovanja hudobnega duha. Hudobni duh je v slovenščini drugi naziv za 

hudiča ali zlega duha ali hudega duha; vsi pa se uporabljajo za izražanje resničnosti, ki jo v 

bibličnem hebrejskem jeziku predstavlja 'satan', ki pomeni 'tožnik', in je bil preveden v grščino z 

'diabolos', kar pomeni 'razdiralec'. Tako je tudi z imeni izražen rezultat 'upora' nekaterih angelov 

Bogu, ki je spremenil njihovo enovito duhovno stanje dobrosti v nasprotje, v padlo stanje, ki se 

uresničuje v območju zla. Kot primer naj navedem Luciferja: njegovo ime pomeni nalogo 

prinašalca luči (seveda Božje, duhovne), a se je z zavrnitvijo življenja z Bogom spremenil v 

svoje 'nasprotje' in je postal prinašalec teme. V tem smislu je praktično sinonim tudi 'nečisti duh'. 

'Nečisto' je v Svetem pismu vse, kar je povezano s smrtjo in zato se izključuje iz verske 

skupnosti in bogoslužja. Ker je človek Božja stvaritev in v osnovi pripada Bogu, hudi duh v 

njem nima kaj iskati, zato ga Jezus izžene. A če človek ne sodeluje s Kristusom in se sam 

svobodno spet odpre delovanju zla in hudega duha v svojem življenju, se lahko hudobija ne le 

povrne v prejšnje stanje, ampak celo poslabša. Hudobni duh je sicer po Kristusu že premagan, a 

ima možnost delovanja še vse do konca sveta, zato je prav, da smo pozorni in previdni, saj je 

njegovo delovanje za človeka nadvse nevarno, ker ga v marsičem presega. Na našo srečo pa nas 

ne v ljubezni, ki je ni več sposoben niti zaznati, zato ga lahko premagamo prav z življenjem 

vere, upanja in ljubezni. 

Hudobni duh nima neomejenega vpliva na človeka, saj je sam ustvarjeno, torej omejeno bitje, 

čeprav ima nekatere lastnosti gotovo močnejše kot ljudje, ker jih ne omejuje telo. Sicer pa je 

potrebno poudariti, da je središče krščanstva oseba Jezusa Kristusa in da je On Odrešenik, ki je 

vpliv hudobnega duha že usodno 'prizadel' ter nam odprl možnost uspešnega duhovnega boja s 

temi silami zla.  
Po: M. Turnšek 

JEZUSOVO DAROVANJE 
– SVEČNICA  

Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje. Po Mojzesovi 

postavi je morala namreč vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 

dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. 

Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je 

Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ne bi 

obvezoval. Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi 

tukaj pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila je Božjo postavo.  

Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s 

starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. 

Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega 

služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo 

pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega 

ljudstva.« 
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Praznik Jezusovega darovanja v templju pa imenujemo tudi svečnica. Ime je dobil po obredu 

blagoslavljanja sveč. Pomen tega obreda pa je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova 

sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet – 

kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša 

srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne slepote, 

da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v 

korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.« 

Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave. Cerkev, ki je 

uvedla blagoslov sveč na ta dan, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je 

povzdignila v svet nadnarave, v cerkveni obred: v njem je ‘luč’ prispodoba Mesija, ki 

‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva smisel sveta in življenja.  
Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan 

Na začetku sv. maše je blagoslov sveč. S sabo prinesite sveče. Pred sv. mašo bodo 

sveče na razpolago tudi na Aninem oltarju oz. v zakristiji. Priporočeni dar je 1€.  

SVETNIK TEDNA 

Blaž, 3. februar  
V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne 

bolezni, se je začelo širiti češčenje štirinajstih zavetnikov v sili. Mednje 

spada tudi sv. Blaž, zavetnik zoper bolezni grla in vratu, ker je po 

legendi ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo kost. Zaradi 

prigode pa tudi zaradi bližine svečnice Cerkev na današnji dan vernikom 

podeljuje posebej »blagoslov sv. Blaža«. Duhovnik vzame dve sveči, 

zvezani v obliki križa, ju približa grlu in pri tem moli: »Na priprošnjo svetega Blaža, škofa 

in mučenca, naj te Bog varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina 

in Svetega Duha.« Ta blagoslov spada med zakramentale. Sicer pa legenda, ki se opira na 

zgodovinsko jedro, ve povedati, da je bil sveti Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v 

Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar preganjati kristjane, se je umaknil v samotno votlino 

v gozdu, kjer so mu divje zveri postale prijateljice. Lovci so ga nekoč tam našli in ga 

odvedli pred sodnika. Tam je storil prej omenjeni čudež, ko je z molitvijo ozdravil dečka in 

ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v trpljenje in mučeniško smrt. Rablji so ga neusmiljeno 

prebičali, ga trgali z železni kavlji; naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo 

najbrž leta 316. Njegovo češčenje se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik, ki je bilo nekoč 

pomorska republika, si ga je že davno izbralo za svojega posebnega zavetnika. Tako je dan 

sv. Vlahe, kakor mu pravijo, zanje velik praznik. 

VABILO 
Škofijska gimnazija A. M. Slomška Maribor vabi na srečanje na virtualnih 

informativnih dnevih 12. in 13. 2. 2021 na spletnem portalu https://www.informativni-

dnevi.si/  in www. z-ams.si. 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na 

INFORMATIVNA DNEVA v petek, 12. februarja 2021, ob 9. in 15. uri in v soboto, 

13. februarja 2021, ob 9. uri. Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta 

na naslovu vpis.stanislav.si. 

https://www.informativni-dnevi.si/
https://www.informativni-dnevi.si/
http://www.vpis.stanislav.si/
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

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

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 

Ponedeljek 

1. februar 
Brigita Irska, opatinja 
Heb 11,32-40; Mr 5,1-20 

 

17.00 za + Jožeta Šusterja – maša zadušnica (2012)   

Torek 

2. februar 
JEZUSOVO DAROVANJE V 

TEMPLJU - SVEČNICA 
Mal 3,1-4; Ps 24; Heb 2,14-18; 

Lk 2,22-40 

 

9.30 za zdravje (1977) 

10.45 Marija Reka: za + Milko Hribar – dar 

Mahatovih ob pogrebu (1102) 

Sreda 

3. februar 
Blaž, škof in mučenec 

Heb 12,4-7.11-15; Mr 6,1-6 

 

7.00 za + Pavlo Korun – maša zadušnica (2033) 

Četrtek 

4. februar 
Oskar, škof 

Heb 12,18-19.22-24; Mr 6,7-13 

 

16.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje 

17.00 za + Ivano Žohar (2018) – maša zadušnica 

Petek 

5. februar 
Agata, devica, mučenka 
Heb 13,1-8; Mr 6,14-29 

 

7.00 Na čast Srcu Jezusovem in po namenu Neže 

Krk (2029) 

Sobota 

6. februar 
Pavel Miki in tovariši, mučenci 
Heb 13,15-17.20-21; Mr 6,30-34 

7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu Alenke 

Krk (2030) 

17.00 za + Ivana Juharta (obl.) ter za vse + Juhartove 

in Pencljove (1984) 

5. NEDELJA 

MED LETOM 
7. januar 2021 

Koleta (Nika), redovnica  
Job 7,1-4.6-7; Ps 147;  

1 Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 

 

7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij  

9.30 za + Lojza Zmrzlaka – dar Anite Kupec z 

družino ob pogrebu (2020) 

10.45 Marija Reka: za + Jožefo Hribar – obletnica 

(1103) 

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

