9. maj 2021
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto B
štev. 18
Letnik XVII.

TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO
BOŽJI OTROCI (Jn 15,9-17
»Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha« je
naslovna vrstica (povzetek) vsebine prvega berila današnje
nedelje. Odlomek pripoveduje, kako je apostol Peter po
Božjem navdihu s podelitvijo zakramenta svetega krsta
sprejel v družino Kristusovih učencev prve pogane. Maja
leta 1997 je sv. Janez Pavel II. med sveto mašo pred baziliko
sv. Petra v Rimu razglasil nekaj novih blaženih. Med njimi
je bil tudi Ceferino Gimenez Malla, prvi cigan v zboru
blaženih.
Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani so po našem
pojmovanju pogosto zviti, malopridni in lahkomiselni ljudje,
Tisti čas je rekel Jezus
ki se jih je bolje varovati kot pa imeti z njimi stike. Podobno
svojim učencem:
so mislili pravoverni Judje o poganih, ki se jim niso zdeli
»Kakor
je Oče mene ljubil,
vredni Božje izvolitve. Pa jih je Bog »razočaral«: on
sem tudi jaz vas ljubil.
sprejema med svoje otroke vse, ki mu odprejo svoje srce. To
Ostaníte v moji ljubezni!
je pogoj za prejem svetega krsta, ki pomeni vstop v občestvo
Če boste izpolnjevali
kristjanov. Edino Bog, ki vidi v srca ljudi, ve, kdo je
moje zapovedi,
pripraven za njegovo kraljestvo. Mi ljudje ne morem in ne
boste ostali v moji ljubezni,
smemo odločati. Božje odločitve so za naše pojme pogosto
kakor sem tudi jaz izpolnil
zapovedi svojega Očeta
presenetljive. Vodi jih usmiljena dobrota, kajti Bog je
ljubezen, kot nam zatrjuje apostol Janez v svojem prvem in ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal,
pismu, katerega odlomek je drugo berilo današnje maše.
da bo moje veselje v vas
Če smo pravi Jezusovi učenci, se moramo veseliti, da Bog
in da bo
ravna na temelju dobrote in ljubezni, ne pa biti slabe volje,
vaše veselje dopolnjeno.
ko vidimo, da milost vere prejemajo tudi taki, ki so bili
To je moja zapoved,
doslej do Cerkve brezbrižni ali celo sovražni. Tako mišljenje
da se ljúbite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.
in govorjenje »dobrih kristjanov« razodevata veliko
(Jn 15,9–12)
ozkosrčnost, pomanjkanje ljubezni, ki je razpoznavni znak
pravih Jezusovih učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim
velikim duhovnikom in pismoukom, ki so se imeli za pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno
zameril, ko jim je dejal, da bodo cestninarji in vlačuge šli v Božje kraljestvo pred njimi.
Po: S. Čuk, Misli srca
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PROŠNJI DNEVI IN
GOSPODOV VNEBOHOD
Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda se Cerkev zbira k
prošnjim sv. mašam, pri katerih prosimo za blagoslov našega dela,
za odvrnitev od neurja, ob setvi …
Prvi prošnji dan obhajamo v ponedeljek, 10. maja. Ob 9. uri je sv.
maša v p. c. Sv. Lovrenca. Drugi prošnji dan obhajamo v torek,
11. maja v p. c. Marije Magdalene na Homu. Ob 8.45 se zberemo
pri »Mežnarju«. Molimo Litanije svetnikov in nato je sveta maša. Tretji prošnji dan pa
obhajamo v ž. c. Sv. Pavla ob 7. uri zjutraj. Pridite, molimo in prosimo za blagoslov…
V četrtek, 13. maja obhajamo praznik Gospodov vnebohod, ki je poleg velike noči in
binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali
že ob koncu 4. stoletja. Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po
svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim
pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov.
Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju Drugega vatikanskega cerkvenega
zbora, je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji
besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v
zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, ki predstavlja
trajno Kristusovo navzočnost.
Povzeto po: radio.ognjisce.si

PRVO SVETO OBHAJILO
Letošnje pastoralno leto je še bolj kot lansko zaznamovano z epidemijo. Ko bomo
dobili navodila s strani SŠK glede obhajanja prvih svetih obhajil vas bom seznanil z
datumom slovesnosti prvega svetega obhajila.
Vsi dobro vemo, da sama slovesnost prvega svetega obhajila ni odvisna samo od
epidemičnih razmer, ampak predvsem od dejanske pripravljenosti kandidatov na
prejem zakramenta sprave in Sv. Rešnjega Telesa.
Letos naj bi k prvemu svetemu obhajilo pristopilo 13 veroučenec iz tretjega razreda.
Župnik, katehistinja in župnijsko občestvo upa, da bomo odslej redno srečevali
prvoobhajance in njihove starše tudi pri bogoslužju. Samo z obiskom svetega
bogoslužja se lahko prav pripravimo na prejem svetega obhajila. Vabim k
šmarnicam, ki so med sveto mašo. Dragi starši. Vi ste tisti, ki lahko v prvi vrsti
pomagate svojim otrokom, da se bodo pripravili na prejem prvega sv. obhajila.
župnik Damjan

ZASLONI – DIGITALNI KOKAIN

(2. del)
»Zadnje raziskave kažejo, da mladostniki in otroci samo pred zaslonom telefona v
povprečju preživijo okrog 5-6 ur na dan. Če prištejemo še druge digitalne medije, čas
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naraste na 10 ur in več. To pomeni, da povprečna 15-letnica v enem letu preživi
2190 ur tako, da zre v telefon (to je 91 dni oz. cele tri mesece, podnevi in ponoči).
Če prištejemo še druge zaslone, pridemo do resnično šokantnih podatkov.
V svetu se vedno bolj uveljavljajo izrazi, kot sta »digitalni heroin« in »digitalni
kokain«. Ogromno raziskav, ki preučujejo delovanje in razvoj otroških možganov,
prihaja do enakih ugotovitev: zasloni imajo v otroštvu na možgane praktično
identičen vpliv kot trde droge. …
Veliko povedo tudi vzporednice, da so se z začetkom in skokovitim porastom
socialnih omrežij med mladimi prav tako sunkovito povečale različne duševne
stiske in bolezni, anksioznost, depresija, samopoškodovanje, agresivnost, apatija,
življenjska pasivnost, naveličanost, utrujenost, … Med otroki pa predvsem motnje
pozornosti (ADHD), hiperaktivnost, trma in neupoštevanje vzgojnih avtoritet,
govorne težave, naveličanost, … nervoznost - otrok se ne zna umiriti, počakati …
Zakaj največji svetovni strokovnjaki in lastniki socialnih omrežij svojim otrokom ne
dovolijo uporabe le-teh in zaslonov? Lahko sklepamo, da zato, ker jim hočejo dobro
in ker jih želijo obvarovati resnih škodljivih posledic. … Želijo, da bi bili njihovi
otroci srečni, uspešni in zadovoljni posamezniki.
dr. Sebastjan Kristovič, Alma Mater Europea-ECM

SVETNIK TEDNA
DAMIJAN JOŽEF DE VEUSTER, 10. maj
Ta flamski redovnik je deloval kot misijonar na Havajskih otokih.
Zadnjih šestnajst let svojega življenja je posvetil službi gobavcem
na Molokaju, otoku smrti. V vsakdanjem stiku s temi ljudmi, ki
so gnili in razpadali pri živem telesu, je tudi sam postal gobav. S
tem dejstvom je računal, ko je stopil na otok, vendar je bila
Kristusova ljubezen, ki ga je gnala k tem najmanjšim med
Božjimi otroki, močnejša od strahu pred to strašno boleznijo. Njegovo življenje se je
pričelo 3. januarja 1840 na severozahodu Belgije. Starši so mu dali ime Jožef in
zgodaj je zaslišal Gospodov klic. Postal je član reda Presvetega Srca Jezusovega in
Marijinega z redovnim imenom Damijan. Namesto obolelega brata Pamfilija,
svojega rodnega brata, je leta 1863 odpotoval v misijone na Havajske otoke. Tam je
bil kmalu po prihodu posvečen v duhovnika. Po šestnajstih letih dela med gobavci,
ko je postal njim enak tudi v bolezni, je 15. aprila 1889 umrl, star komaj
devetinštirideset let. K zadnjemu počitku so ga položili najprej na Molokaju, leta
1936 pa so ga prepeljali v domovino.
Po uspešno zaključenem postopku leta 1995 ga je sv. Janez Pavel II. razglasil za
blaženega. Med svetnike pa je ga je prištel Benedikt XVI. 11. oktobra 2009.

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
19.00 za + Stanislava Jager – (obl.), dar družine Žalski iz Vrbja ob pogrebu (2053)

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

Ponedeljek
10. maj
Damjan Jožef de Veuster
Apd 16,11-15; Jn 15,26-16,4

Torek
11. maj
Odo, opat
Apd 16,22-34; Jn 16,5-11

Sreda
12. maj
Leopold, redovnik
Apd 17,15;17,22-18,1; Jn 16,12-15

Četrtek
13. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
Servacij, mučenec
Apd 1,1-11; Ps 47;
Ef 4,1-13; Mr 16,15-20

Petek
14. maj
Bonifacij, mučenec

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)
1. PROŠNJI DAN – Sv. Lovrenc
9.00 Sv. Lovrenc: za Jožetovo zdravje (2161)
19.00 za + Angelo Basle, Zofijo Ribič, Barbaro Bek
in za vse ostale + sorodnike (2112)
2. PROŠNJI DAN - Sv. Marija Magdalena – Hom:
Ob 8.45 se zberemo pri »Mežnarju«. Med procesijo
molimo litanije na čast vsem svetnikom in nato sv.
maša za + Romana Poteko (2146)
19.00 za + Rudija Rudnika – 8. dan (2154)
3. PROŠNJI DAN – župnijska cerkev sv. Pavla
7.00 Mariji v priprošnjo za razvezovanje vozlov in
za + Srečka Ilišinovića(2121)
17.30 Sestanek s starši veroučencev 3. razreda
9.30 za + Marijo in Ivana Uplaznik (obl.) ter za +
Ivana in Boruta Leber ter za vse ostale + sorodnike
(2158)
10.45 Marija Reka: za +starše Ivana in Alojzijo
(obl.) Gradišek ter za vse + sorodnike (1121)
19.00 za + Katjo Lebič – obletnica (2068)

Apd 18,9-18; Jn 16,20-23

Sobota
15. maj
Zofija (Sonja), mučenka

19.00 za + Slavkota in Faniko Pražnikar (1951)

Apd 18,23-28; Jn 16,23-28

7. VELIKONOČNA
NEDELJA
16. maj 2021
Janez Nepomuk, duhovnik, muč.
Apd 1,15-17.20-26; Ps 103;
1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 za + Bojana Stantarja – dar soseda Smiljana z
družino (2114)
10.45 Marija Reka: za + Dominika Zmrzlaka,
Simono Matko in za vse + sorodnike (1122)
- za + Frančiško Frece (1123)

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan
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