2. maj 2021
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 17
Letnik XVII.

LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA
MLADIKE (Jn 15,1-8)
Ne preseneča, da Jezus v današnjem evangeljskem odlomku sebe primerja z vinsko trto;
vprašamo pa se lahko, zakaj naglaša, da je on »prava« trta. Najbrž hoče s tem poudariti
razliko med njimi in »nepravo« trto. Ta pa je tista, ki
namesto sladkega grozdja, ki ga vinogradnik od nje
pričakuje, ker jo je skrbno in z neizmerno ljubeznijo
obdeloval, rodi »kislico«. O njej večkrat beremo v Stari
in Novi zavezi, pomenila pa je Izrael in njegovo
nezvestobo vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi učenci
pa bodo vinograd, ki ga bo Bog vesel.
Trta in mladike si niso blizu samo prostorninsko, temveč
so po sokovih, ki se skozi njih pretakajo, med seboj
življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako je z
Jaz sem trta, vi mladike.
Jezusom in njegovimi učenci. Jezusova izjava, da brez
Kdor ostane v meni in
njega ne morejo ničesar storiti, ne zanika, da na
jaz v njem, rodi obilo sadu,
naravnem področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda če
kajti brez mene
ne morete ničesar storiti.
manjka povezava z Jezusom samim, ostane vse zgolj na
Če ostanete v meni in
človeški ravni. Človeške dejavnosti postanejo prepojene z
moje besede ostanejo v vas,
ljubeznijo in rodovitne za večnost šele, če so
prosíte, kar koli hočete,
zakoreninjene v Jezusu.
in se vam bo zgodilo.
V Jezusu ostanemo, ko smo z njim povezali svojo
(Jn 15,5.7)
preteklost, ko vanj vključimo sedanjost in jo želimo
nadaljevati v prihodnosti. Jezus ostaja v nas in nam namreč deli sadove odrešenja.
Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje nedelje, našo povezanost z
Jezusom vidi v ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in mladike. Če se namreč v človeku
naseli ljubezen, se obenem z njo naseli v njem Božje življenje, to pa je jamstvo, da ga pri
Bogu čaka tudi večno življenje. Ta ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam
ljubi.
Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne uspeva. Srce ga
obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to obsodbo umika. Z Božjo
ljubeznijo vselej dopolnjuje, kar naši človeški manjka.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo
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SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ
Mesec maj imenujemo tudi Marijin mesec. Šmarnice nas vabijo, da si
vsak dan vzamemo vsaj nekaj trenutkov za našo nebeško mater Marijo.
Če je priložnost, je zagotovo najlepše, da skupaj kot družina njej
izročimo svoje vsakodnevne preizkušnje in prošnje, pa tudi zahvale
za vse lepo, kar se nas dotakne. Šmarnično branje nas lahko še
posebej nagovori, v kolikor pa zanj ni priložnosti, pa naj bo vsaj njej
posvečena molitev tista, ki nas v teh časih, prepredenih z izzivi
korona virusa, medsebojno poveže pod njenim varstvom.
Če ti prostor in čas dopuščata, bi bilo čudovito, če Mariji doma pripraviš lep oltarček z
njeno podobo in morda svežim šopkom šmarnic ali drugega cvetja. Vsak dan te bo tako
spomnil na ljubezen nebeške matere, ki nas spremlja vsak hip našega življenja.
Naslov letošnjih šmarnic za otroke je: SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI
LJUDJE avtorja Aca Jeranta. Avtor nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in
malim angelom Serafinčkom približa svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij.
Otroke pa tudi odrasle vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno
stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako
dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z Jezusom,
da ne bi mogel biti še večji.«
Šmarnice za odrasle CAMINO, POT, KI SE ZAČNE NA KONCU avtorja Marka
Rijavca pa nas v svetem Jakobovem letu vabijo, da v mislih prehodimo camino,
Jakobovo romarsko pot, ki nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem
delovanju in poslanstvu. Gre za pot za Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno
malo drugače, kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali – da
bi bili bližje Njemu: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj
križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24).
Besedilo šmarničnega branja za otroke in odrasle je dostopno tudi na spletni strani
župnije: https://zupnija-prebold.si/smarnice/. Lepo vabljeni.

ZASLONI – DIGITALNI KOKAIN
Ena izmed mamic me je seznanila, da se v 3. razredu v zadnjih tednih na OŠ med
učenci dogaja verbalno in fizično nasilje. V razredu so se povezali štirje fantje,
odvisni od video igric, ki ne ločijo med virtualnim in realnim svetom. V razredu
trosijo grde besede, ki jih še odrasel človek ne sme govoriti, ščipajo, mečejo
predmete v otroke in kar je res skrajno – celo grozijo s smrtjo (neposredno
posameznikom) s škarjami v rokah. S takšno in podobno problematiko se srečujejo
tudi na drugih OŠ. Pogovarjal sem se z učiteljico, ki uči na drugi šoli. Pravi, da
učitelji opažajo, da se je v času drugega vala v drugi polovici epidemije vedenje
nekaterih otrok spremenilo: zjutraj so bili še zaspani, na ZOOM so se priklopili šele
ob 10. uri, naloge so pošiljali po 23. uri. Sedaj ko so v šoli pri uri pouka niso zbrani,
ne sodelujejo, ne poslušajo, postali so agresivnejši, …
Zaradi preveč časa, ki ga otroci preživijo ob računalnikih z igranjem nasilnih igric in
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gledanjem neprimerne vsebine niso sposobni razločevati realnega od virtualnega
sveta. Ob tej problematiki sem se spomnim na članek dr. Sebastjana Kristoviča, ki je
zapisan v marčevski številki mesečnika Ognjišče z naslovom ZASLONI –
DIGITALNI KOKAIN. Njegova žena, ki je poklicna psihoterapevtka in veliko dela
z mladostniki pravi: »Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos«.
V razmislek in premislek! Kaj nam pove to, da praktično vsi ustanovitelji, lastniki
in ljudje na ključnih položajih v najuspešnejših informacijskotehnoloških
podjetjih, še posebej tistih, ki so najuspešnejša na področju socialnih omrežij, kot
so npr. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Microsoft, Pinterest, Google …,
svojim otrokom niso dovolili oz. ne dovolijo uporabe zaslonov (pametnih telefonov,
tablic, TV, računalnikov, igralnih konzol …) in vpisujejo svoje otroke v vrtce in
šole, kjer ne uporabljajo digitalne tehnologije?
Med najbolj znanimi imeni, ki si prizadevajo za striktno »brezzaslonsko« otroštvo,
so npr. Bill Gates (Microsoft), ustanovitelj Googla Sergej Brin in Larry Page, Steve
Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Jimmy Wales (Wikipedija)… Ustanovitelj
Bloggerja, Twitterja in Mediuma Evan Williams je svojima sinovoma kupil na
stotine knjig, ne pa tudi iPada.
»Zakaj so največji javni tehnokrati na svetu zasebno največji tehnofobi?« se sprašuje
Adam Alter v knjigi Sužnji zaslona, ki je izšla pri Mladinski knjigi leta 2019.

SVETNIK TEDNA
GOTARD, 5. maj
Najpomembnejši prelaz v Alpah med Italijo in Švico se
imenuje St. Gotthard; ime je dobil po nemškem menihu in
škofu Goardu, ki je bil med vodilnimi osebnostmi tako
imenovale »lotarinške« reforme samostanskega življenja v visokem srednjem ku. Tam so
bavarski vojvode njemu v čast zgradili lepo kapelo. Svetnik je znan tudi pri nas: če se
peljete po stari cesti čez Trojane, boste na desni videli tablo z napisom Šentgotard, kraj se
imenuje prav po sv. Gotardu. Ta se je rodil leta 960 na vzhodnem Barvarskem, kjer je bil
njegov oče oskrbnik samostana. V samostanski šoli je Gotard dobil dobro temeljno
izobrazbo. Ker je bil zelo nadarjen, se je zanj zavzel salzburški nadškof Friderik, ga vzel k
sebi in mu omogočil nadaljevanje študija. Leta 990 je vstopil v samostan Niederaltaich,
katerega vodenje je prevzel po opatovi smrti. Posrečeno je združeval modro vodenje ljudi z
veliko razgledanostjo in izkušenostjo v gospodarskih vprašanjih, pa tudi z globoko
učenostjo in pobožnostjo. Pomagal je obnoviti redovno življenje tudi v drugih samostanih
na Bavarskem. Devet let je z vso skrbnostjo vodil samostan z modro besedo in
prepričljivim zgledom svojega življenja. To ga je osrečevalo in njegova največja želja je
bila, da bi na tem mestu ostal do konca svojega življenja. A Božja volja je bila drugačna.
Tako je bil leta 1022 izvoljen za škofa v škofiji Hildesheim. Škofovsko službo je sprejel in
jo skrbno opravljal vse do smrti 5. maja 1038.

NAPOVEDNIK
Od 3. do 16. maja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Matk.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
2. maj 2021
Atanazij, škof in c. učitelj
Apd 9,26-31; Ps 22;
1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8

Ponedeljek
3. maj
Filip in Jakob, apostola

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 na čast sv. Jožefu za varstvo vseh slovenskih
družin, očetov in mož s prošnjo za blagoslov društva
Družina in življenje (2131)
10.45 Marija Reka: za + Bronko Lobnikar (obl.) in
za vse + Završnikove (1116)
19.00 za + Radota Krka ter za + stare starše Krk in
Kuder – dar molitvene skupine ob pogrebu (2102)

1 Kor 15,1-8; Jn 14,6-14

Torek
4. maj
Florijan (Cvetko), mučenec
Apd 14,19-28; Jn 14,27-31

Sreda
5. maj
Gotard, škof

9.00 Sv. Lovrenc: za + Gabrijelo Podgoršek – dar
Petrovčevih iz Trnave (2150)
19.00 za + Teodoro Skočaj (1952)
7.00 po namenu

Apd 15,1-6; Jn 15,1-8

Četrtek
6. maj
Dominik Savio
Apd 15,7-21; Jn 15,9-11

Petek
7. maj
Gizela, opatinja
Apd 15,22-31; Jn 15,12-17

Sobota
8. maj
Bonifacij, papež
Apd 16,1-10; Jn 15,18-21

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
9. maj 2021
Pahomij, puščavnik
Apd 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98;
1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje in nove
duhovne poklice ter za stanovitnost in zvestobo
19.00 za + starše Amalijo (obl.) in Franca Voga
(2080)
7.00 na čast Srcu Jezusovem in za + Lojza Zmrzlaka
– dar ŽPS ob pogrebu (2134)
Ponovno začnem z obiskom bolnikov na domu.
7.00 Na čast Srcu Marijinem in po namenu družine
Stanko (2141)
19.00 za + Stanislava Jager – (obl.), dar družine
Žalski iz Vrbja ob pogrebu (2053)
7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 za + Rajkota (obl.) in Damjana Veler (2023)
10.45 Marija Reka: za + Ahčeve (1120)
15.00 Marija Magdalena – Hom: za + Žanija in
Štefko Rogl (2145)

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111;
TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105;
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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