21. marec 2021
5. POSTNA – TIHA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 12
Letnik XVII.

ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA
(Jn 12,20-33)
Misel na telesno smrt nam kljub veri v Vstalega pogosto dela sive lase. Manj pa nas skrbi druga
smrt, ki je Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega
človeka težja – duhovna smrt. Tej bi lahko rekli sebičnost,
zaverovanost vase, življenjski materializem, prizadevanje, da
bi imeli čim več. Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor
ima rad svoje življenje (torej hoče čim več iztisniti iz njega), ga
bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu (to je:
se ne oklepa stvari, ki ga oddaljujejo od Boga), ga bo ohranil
za večno življenje.«
Če poznamo evangelij, vemo, kaj je zdravilo zoper smrt.
Resnično, resnično, povem
Vprašanje je, če ga tudi uporabljamo. Zdravila imajo namreč
vam: »Če pšenično zrno
to neprijetno lastnost, da so običajno grenka. In zdravilo zoper ne pade v zemljo in ne umre,
smrt je posnemati Jezusa v njegovem trpljenju in smrti. Tako
ostane sámo; če pa umre,
se bo v nas razodelo tudi njegovo življenje – že tukaj na
obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje,
zemlji, še lepše pa se bo razcvetelo v večnosti. Temu Božjemu
ga bo izgúbil; kdor pa
duhu so bili poslušni svetniki »geniji človečnosti«, kot jih
imenuje pisatelj Alojz Rebula. Božja modrost, ki jo je prvi sovraži svoje življenje na tem
svetu, ga bo ohranil
potrdil Jezus s svojim zgledom, za njim pa naši bratje in
za večno življenje.
sestre, njegovi zvesti učenci, nam pravi: »Treba je umirati
Če kdo hoče meni služiti,
samemu sebi, vsak dan sprejeti svoj križ, v sočloveku gledati
naj hodi za menoj,
ljubljenega brata in sestro, ne vračati hudega s hudim, delati za
in kjer sem jaz,
mir …« To je težko in naše bitje se temu upira. Vendar je le
tam bo tudi moj služabnik.
pot v življenje. Bog je vsakega izmed nas ustvaril edinstvenega
Če kdo meni služi,
ga bo počástil Oče.
in neponovljivega. Vsem pa je dal skupnega Vzornika, ki nam
(Jn 12,24–26)
kaže pot – Kristusa, ki je premagal smrt. On nam vsak dan
pomaga premagovati duhovno smrt. Če je on resnično naše
življenje, kot je bil apostolu Pavlu, bo telesna smrt za nas dobiček. Zadnja postaja bo prva.
Ob tem razmišljanju je velikemu nemškemu mislecu Romanu Guardiniju iz srca privrela
hvaležna molitev: »O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim
velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega
življenja za vsakega, ki se tebe oklepa.«
Po: S. Čuk, Misli srca
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PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA IN
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Staro ime za praznik 25. marca je bilo Marijino oznanjenje. Pri tem je bilo v ospredju
angelovo oznanilo Mariji, da bo postala mati Božjega Sina. Novo ime za praznik pa
poudarja resnico, da je bil Gospod oznanjen, kakor bo za božič rojen (Gospodovo rojstvo),
za svete tri kralje razglašen (Gospodovo razglašenje), na nedeljo kasneje pa krščen
(Jezusov krst). V središču praznovanja na ta dan je Božji Sin, ki je začel bivati kot človek v
telesu ponižne Gospodove dekle iz Nazareta. Obhajamo torej skrivnost učlovečenja, ki
»presega vsakršno spoznanje«.
Na ta dan je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Jezusa v sv. Rešnjem telesu. Biti
pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljeni čas. To ni zapravljen čas. To je čas, ki ga
posvetimo Jezusu, torej Bogu. To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki
nam je izkazal ljubezen do konca.

URE MOLITVE NA DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA
- 9.30 sv. maša;
- od 10. do 11. ure Matke in Šešče; od 11. do 12. ure - Sv. Lovrenc in Dolenja vas;
- od 15. do 16. ure Latkova vas; od 16. do 17. ure Kaplja vas in Marija Reka;
- od 17. do 18. ure Prebold;
- ob 18. uri sv. maša z litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim.

PRIDITE IN MOLIMO!

16. radijski misijon na radiu OGNJIŠČE
»Bili so skupaj« (prim. Jn 21)
Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob. 17. uri) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s.
Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 i n17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in
24. uro. Posnetki bodo na voljo tuid v radijskme arhivu na spletni strani Radia Ognjišče.
V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19. uri. Vsak večer ob 20. uri
bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
Msgr. Franci Trstenjak, direktor Radia Ognjišče

»Zakonca Ciprijan in Dafroza Rugamba
»Opozarjali so ju, da sta »na spisku« (III. del)
Medtem ko sta Defroza in Ciprijan zaživela v novi harmoniji, pa se je začelo ozračje v državi
zaostrovati. Med različnimi plemeni so se krepile napetosti in politična propaganda jih je le
podžigala. Kot vpliven človek, ki se je trudil za mir, spodbujal sožitje in znal povezovati člane
vseh treh plemen v Ruandi (Hutu, Tutsi in TWa), je bil Ciprijan vse močnejši trn v peti
nasprotnikom sožitja.
Z Dafrozo sta čutila, kakšen konec ju lahko čaka, prijatelji so ju opozarjali, da lahko postaneta
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žrtvi nasilja, da sta »na spisku«. Imela sta možnost, da bi pobegnila na kakšen drug konec sveta,
vendar se za to nista odločila, zvesta ljubezni do domovine in poslanstvu v Ruandski Cerkvi.
Sedmega aprila 1994 je izbruhnil genocid in vojaki so zjutraj v drli v njun dom. Bila sta
pripravljena, vso noč sta v slutnji prečula v molitvi. Ko so vojaki vdrli v njihov dom, treh otrok
ni bilo doma. S šestimi preostalimi otroki so ju postavili v dve vrsti in jih postrelili. Ostala je le
ena priča – sin Sirdar, ki ga je Ciprijan zaščitil pred streli s svojim telesom, fantič pa se je po
čelu pomazal s krvjo, da vojaki ne bi prepoznali, da je še živ.
Dafroza in Ciprijan sta pokazala, da ju ne zanima povprečnost. Šla sta do konca v ljubezni, v
darovanju. Zgled, ki sta ga dajala že v času življenja, je ostal tudi po njuni smrti. Eden izmed
njunih sadov je tudi katoliška Skupnost Emanuel v Ruandi, ki sta jo začela in se je po njuni smrti
še bolj razcvetela. (Vir: Helena Reberc, Božje okolje, leto 47, št. 1/2021, str.25)

SVETNIK TEDNA
OSKAR ROMERO, 24. marec
»Oscarja imam za velikega pričevalca vere in žeje po socialni
pravičnosti. To odseva tudi iz njegovih pridig, v katerih je govoril o
tragičnih razmerah, v katerih je tista leta živelo njegovo ljudstvo.
Pravičen družbeni red lahko temelji samo na obrambi in uveljavljanju
pravic in ne na nasilju in zakonu močnejšega,« je dejal papež
Frančišek, ki je zaključil dolgotrajni postopek za razglasitev za blaženega Oscarja Romera,
nadškofa San Salvadorja, ki je bil 24. marca 1980 ubit med sveto mašo. 3. februarja 2015 je
podpisal dekret, da je bil umorjen iz sovraštva do vere in je torej mučenec. Za blaženega je
bil razglašen 23. maja 2015. Ko je nadškof Romero dobival vedno več grozilnih pisem, mu
je papež Pavel VI. Predlagal, da ga iz varnostnih razlogov prestavi, toda on mu je
odgovoril: »Odločen sem živeti tukaj, kajti tukaj moram dokončati svoj apostolat. …
Umreti moram tukaj, ker moram vstati med svojim ljudstvom.« 24. marca 1980 so tako
najeti morilci streljani nanj med mašo v kapeli bolnišnice, kjer je stanoval. To se je zgodilo
pri darovanju, tako da je sam postal daritev. Nadškofa-mučenca so položili na mrtvaški
oder v stolnici in štiri dni so se ob njem zgrinjale množice vernikov, ki so ga imele za
svetnika. Pokopali so ga v stolnici, kamor so kmalu začeli mnogi romati na njegov grob.

CVETNA NEDELJA
Pred nami je Cvetna nedelja. V spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem
blagoslavljamo butare, oljčne vejice in drugo zelenje. Kakor lani za adventne venčke,
tako bomo tudi sedaj sprejemali naročila za butare. Na cvetno soboto bodo butare, ki
jih izdelujejo sodelavke Karitas in oljčne vejice na razpolago tudi na tržnici.
Naročila sprejemamo do srede, 24. marca. Lahko pokličete ali pišete na e- naslove:
damjan.ratajc@rkc.si, bernarda.hribersek@gmail.com, katja.ilisinovic@gmail.com ali
kateri izmed naših sodelavk. Prav tako so na razpolago tudi velikonočne vizitke.
Zaradi omejitev bo naše praznovanje nekoliko okrnjeno. Praznovali pa bomo! Blagoslov
butar bo v Preboldu na cvetno soboto, 27. 3. ob 18. uri in na cvetno nedeljo, 28. 3. ob
9.30 uri, v Mariji Reki ob 11. uri. Pri vseh svetih mašah je blagoslov na začetku maše.
Ker so omejitve, zato vsi ne boste mogli priti v cerkev. Blagoslovil bom tudi zunaj. Tisti,
ki boste ostali zunaj pred cerkvijo imejte masko in se držite razdalje.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
18.00 za + Antona Podkrajšek – 30. dan, dar sina Staneta ob pogrebu (2057)
7.00 za vse žive in + farane vseh treh župnij
9.30 za + Marjano Goropevšek (obl.), + Martina in
Amalijo Ribič ter za + teto Tini in Tejo Skočaj (2052)
- za + Jožeta in Anico Mastnak ter za vse + sorodnike
21. marec 2021
(2074)
Nikolaj iz Flüe
10.45 Marija Reka: za + Elko Bizjak (1109)
Jer 31,31-34; Ps 51;
- za vse + iz družin Hribernik, Pirnat, Kores in Fakin
Heb 5,7-9; Jn 12,20-33
(1117)
Ponedeljek
22. marec
18.00 za + Ivana in Marjana Lipičnika – obletnica
Lea, spokornica
(2069)

5. POSTNA
NEDELJA - tiha

Dan 13,1-9.15-30.33-62; Jn 8,1-11

Torek
23. marec
Turibij, škof

18.00 za + Bojana Stantar – dar Vedenik – Tajčbirt
ob pogrebu (2105)

4 Mz 21,4-9; Jn 8,21-30

Sreda
24. marec
Dionizij, mučenec
Dan 3,14-20.91-92.95; Jn 8,31-42

Četrtek
25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE
Iz 7,10-14; Ps 40;
Heb 10,4-10; Lk 1,26-38

Petek
26. marec
Larisa, mučenka

7.00 za + Pavlo Korun – dar Pavle in Miha ob pogrebu
(2017)
15.00 pogreb + Jožefa Potočnika. Po pogrebu sv. maša.
9.30 za + Albina Romiha – dar sina Zvoneta z družino
ob pogrebu (2108)
10.45 Marija Reka: za vse + Kobacove in Bokrove (1118)
18.00 za zdravje (2082)
DAN ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA
18.00 za + Tini Kosem – dar Krkovih ob pogrebu
(2106)

Jer 20,10-13; Jn 10,31-42

Sobota
27. marec
Rupert, škof
Ezk 37,21-28; Jn 11,45-57

CVETNA
NEDELJA
28. marec 2021
Bojan, knez
Iz 50,4-7; Ps 22;
Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47

18.00 za + očeta Ferdinanda Bršek, stare starše
Bršek ter za vse + tete in strice ter za + sestrično
Zdenko (2063)
NA ZAČETKU MAŠE BLAGOSLOV BUTAR …
9.30 za + Alojza Veber – obletnica (2071)
11.00 Marija Reka: za + Bernarda, Jožefo in Mario
Tratnik ter za vse + Županove (1110)
NA ZAČETKU MAŠE BLAGOSLOV BUTAR,
OLJČNIH VEJIC, ZELENJA

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
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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