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25. april 2021 

4. VELIKONOČNA  

NEDELJA  
Leto B 

štev. 16  

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

DOBRI PASTIRJI DANŠANJEGA 

ČASA (Jn 10,11-18) 
Človek potrebuje Boga. Do njega moramo priti osebno. Ta pot je težka, zato nam mora 

nekdo pomagati, nam z besedo in zgledom pokazat pot. 

To poslanstvo je Jezus zaupal svojim prijateljem 

apostolom, ko je pri zadnji večerji ustanovil zakrament 

svetega reda – duhovništva. Pr izvrševanju tega 

poslanstva naj bi se zgledovali po njem, ki se nam 

predstavlja kot dobri Pastir. Ovce poslušajo njegov blagi 

glas in gredo za njim. Palico in gorjačo ima v roki, da 

ovce brani pred volkovi, ne pa, da jih strahuje. Od 

vsakega pastirja, kakor imenujemo tiste, ki so s posebni 

posvečenjem postavljeni v službo Božjega ljudstva – od 

papeža do zadnjega kaplana, Božji klic zahteva toplo 

človečnost. Sicer pa vsak od njih ni nič bolj kristjan kot 

katerikoli drugi krščenec. Ima le posebno poslanstvo, 

zakramentalno milost in zato večjo odgovornost. Drugače 

pa ostane človek, ki je »vzet izmed ljudi in postavljen 

ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da 

daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi njega obdaja 

slabost, more potrpeti z nevednimi in tistimi, ki blodijo. 

Zato mora kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za 

grehe« (Heb 5,12). 

Arški župnik, zavetnik dušnih pastirjev, je bil velik 

spokornik. Njegovi življenjepisci pripovedujejo, da na 

obiskih pri družinah ni takoj »usekal« z vprašanjem, če 

molijo in hodijo v cerkev, temveč je začel pogovor o 

vsakdanjih zadevah preprostih ljudi in s tem »utrl pot« 

Božjim zadevam. »Pot Cerkve je človek,« pravi sveti 

Janez Pavel II., in človek naj bi bil tudi pot služabnikov 

Cerkve. 

Ne pozabimo na zaupno, iskreno molitev, da si izprosimo novih dobrih pastirjev 

današnjega časa. Naj dobri Bog blagoslavlja delo naših duhovnikov, da bomo lahko tudi 

po njih bolje spoznali Očeta. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 
Tisti čas je Jezus rekel:  

»Jaz sem dobri pastir.  

Dobri pastir dá  

svoje življenje za ovce. 

Najemnik pa,  

ki ni pastir in ovce 

 niso njegove, pusti ovce  

in zbeži, ko vidi,  

da prihaja volk, in volk  

jih pograbi in razkropi.  

Je pač najemnik  

in mu za ovce ni mar.  

Jaz sem dobri pastir  

in poznam svoje  

in moje poznajo mene,  

kakor Oče pozna mene  

in jaz poznam Očeta.  
Svoje življenje dam za ovce.  

(Jn 10,11–15) 
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DUHOVNA PRIPRAVA NA POSVEČENJE 

CELJSKEGA ŠKOFA  
Novoimenovani škof Maksimilijan Matjaž je vernike celjske škofije v velikem tednu 

povabil, da bi se med seboj povezali v priprošnji k Svetemu 

Duhu, da bi med nami okrepil zavest, da skupaj sestavljamo 

Kristusovo telo, občestvo Cerkve, ki pričuje o veseli vesti 

evangelija. S to spodbudo se na Maksimilijanovo posvečenje 

pripravljamo duhovniki še posebej od velike noči naprej.  

Mnogi duhovniki in verniki naše škofije že od izpraznjenega 

škofijskega sedeža zvesto prosijo Boga, da bi nam naklonil 

pastirja, s katerim bomo skupaj iskali nove poti oznanjevanja 

veselja evangelija.  

Z začetkom meseca maja k duhovni pripravi na škofovsko posvečenje še posebej 

vabimo vernike celjske škofije. V ta namen bomo od 1. maja pri sv. maši molili 

molitev za škofa in božje ljudstvo pred škofovskim posvečenjem msgr. 

Maksimiljana Matjaža. 

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 

V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana, 

da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike. 

Daj mu duha modrosti in moči, 

da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. 

Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha 

gradili občestvo s teboj, 

prepoznavali znamenja časa in 

rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju. 

Po Kristusu našem Gospodu. Amen 

PRIPADAJ, IŠČI IN SE ODLOČI 
se glasi geslo tedna molitve za duhovne poklice. To letošnje geslo je izziv tako za 

molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic.  

»PRIPADAJ!«  
• je klic odraslim, da bi v konkretni skupnosti gradili odnose, 

ki bodo ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Pripadaj 

župniji, pripadaj kateremu od malih občestev, pripadaj skupini 

molivcev za duhovne poklice, pripadaj krogu živih župnijskih 

sodelavcev … in daj na razpolago svoj čas in svoje talente. 

• je klic mladim, da bi »vstali iz kavča svojega udobja« in 

prestopili v krog pogumnih Jezusovih prijateljev, v krog 

mladih, ki se ne zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem, temveč so 

pripravljeni sprejeti nase napore, se spustiti v globino, da bi lahko zaslišali njim 
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namenjeni »klic večne Ljubezni«, ter nanj pogumno odgovorili. 

»IŠČI« 
• je klic mladim, naj spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … da bi 

spoznali Božji načrt za svoje življenje. Da bi vztrajali, iskali, dokler ne najdejo mesta 

in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil! 

• je klic odraslim, da ne bi mirovali, temveč bi stalno iskali, kako pomagati mladim, 

da bi lažje prepoznali svojo poklicanost; da bi iskali in 

pridobivali nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, 

za spremljanje mladih … 

»ODLOČI SE« 
• je klic mladim, da svoje življenje izročijo v Božje roke; klic, 

da se »ločijo od hotela mama«, ne odlašajo s svojo življenjsko 

odločitvijo ali je ne prepuščajo življenjskemu toku, temveč se 

pogumno podajo na pot razločevanja življenjske poklicanosti 

ob izkušenem duhovnem spremljevalcu ali spremljevalki; je klic, da potem, ko so 

dovolj časa posvetili razločevanju in prečiščevanju poklica, naredijo dokončno 

odločitev in jo pogumno uresničijo. 

• je klic odraslim, da se ločijo od neke brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter 

se odločijo, da bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, ki bo ugoden prostor, v 

katerem bodo mladi lahko prepoznavali svojo osebno poklicanost in morebiten 

duhovni poklic. 

Molitev za duhovne poklice 
Gospod Jezus, Božji Pastir duš, Ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. 

Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin  

ter jih naredi za svoje učence in služabnike. 

Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih  

vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. 

Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših sester in bratov  

prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. 

Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. 

Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo,  

ki je Cerkev. 

Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. 

Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo,  

da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale  

z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen. 

NAPOVEDNIK 
Od 19. aprila do 2. maja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Prebolda. 

************* 

Spet kliče nas venčani maj … vabljeni k šmarnični pobožnosti, ki bo med mašo. 

Šmarnično branje bo zapisano tudi na spletni strani župnije. Več v prihodnji številki. 
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

19.00  za + moža Jakoba Klenovšek, za + starše Antona in Marijo Hribar ter za vse + 

sorodnike in prošnja za zdravje (2049) 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
25. april 2021 

Marko, evangelist 
Apd 4,8-12; Ps 118;  

1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 

 

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij  

9.30 za + Ivana Štormana (obl.) in za + Milana 

Skornšek ter za vse + Kovačeve (2038) 

10.45 Marija Reka: za + Antona Kobal in + starše, 

za + Karlija Činča in + starše (1115) 

Ponedeljek 

26. april 
Klet in Marcelin, papež 
Apd 11,1-18; Jn 10,1-10 

 

19.00 za + Jožeta Plaskana (obl.) in za vse + 

sorodnike (2088) 

Torek 

27. april 
Hozana, devica 

Apd 11,19-26; Jn 10,22-30 

 

19.00 v čast Svetemu Duhu za pravo spoznanje   

(2115)  

Sreda 

28. april 
Peter Chanel, duh., muč. 

Apd 12,24-13,5; Jn 12,44-50 

 

7.00  za + Franca Rukav – dar sina Braneta z Jožico 

ob pogrebu (2140) 

Četrtek 

29. april 
Katarina Sienska, dev., c. uč. 
1 Jn 1,5-10;2,1-2; Mt 25,1-13  

18.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje  

19.00 za + Cirila Podkrižnika in za ozdravitev 

družinskega debla (2117)  

Petek 

30. april 
Pij V., papež 

Apd 13,26-33; Jn 14,1-6 

 

19.00 za + Karla (obl.) in za + Terezijo Obrez (2129)  

Sobota 

1. maj 
Jožef Delavec – praznik dela 

1 Mz 1,26-31;2,1-3; Ps 89; 

Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58 

 

9.30  za + Elizabeto Janše – 8. dan, dar sina Antona 

z družino ob pogrebu (2138) 

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 

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) 

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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