16. maj 2021
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
Leto B
štev. 19
Letnik XVII.

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

»… OD TEGA NE SVETA«
(Jn 17,11-19)
Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. stoletja je o kristjanih svojega časa zapisal: »Živijo v
mesu, a ne živijo po mesu. Mudijo se na zemlji, a njih
domovina je v nebesih. Pokorni so zakonitim postavam, a s
svojim življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih
preganjajo. Ne poznajo jih, in jih vendar obsojajo. Ubogi so a
bogatijo mnoge; vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju
…« Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, ki jih delajo tako
različne od poganov, povzema s stavkom: »Da na kratko
povem: kar je v telesu duša, to so na svetu kristjani.«
Ko to beremo, se nam samo od sebe zastavlja vprašanje: Ali
smo mi, današnji kristjani, duša tega našega sveta? Duša
bomo, če bo naše vsakdanje življenje »posvečeno z resnico«,
z besedo in milostno močjo našega Gospoda. Velikokrat
slišimo upravičen očitek: »Vi, ki hodite v cerkev, niste nič
boljši od nas, ki ne verujemo!« To bi nam moralo dati misliti,
da je z našim krščanstvom nekaj narobe. Da ga »prirejamo«
za svojo vsakdanjo rabo: tisto, kar nam je v evangeliju všeč,
vzamemo, tisto, kar je zahtevno, pa odklanjamo.

Tisti čas je Jezus
povzdignil oči k nebu in
molil: »Sveti Oče, ohrani
jih v svojem imenu,
ki si mi ga dal, da bodo eno
kakor midva.
Če se med seboj ljubimo,
ostaja Bog v nas
in je njegova ljubezen
v nas popolna.
Dokler sem bil z njimi,
sem jih varoval v tvojem
imenu, ki si mi ga dal.
Obvaroval sem jih in
nobeden izmed njih se ni
pogúbil, razen sina
pogubljenja, da se izpolni
Pismo.
(Jn 17,11–12)

Naš blaženi škof Slomšek je napisal priljubljeno pesem V
nebesih sem doma, kjer pojemo: »V nebesih sem doma, od
tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi močmi trudil, da bi ta
svet, v katerega je bil postavljen, naredil boljšega, lepšega in
popolnejšega. Biti »od tega ne sveta« prav gotovo ne pomeni
biti nekakšna odtujena, »krščanska prikazen«, umetna ali
suha roža v Božjem vrtu. Pač pa pomeni biti vedno dosleden
načelom evangelija, zvest glasu svoje vesti, tudi če vsi okoli
tebe govorijo ali ravnajo drugače. Večkrat slišimo govoriti iz
krščanskih ust o »pokvarjenem svetu«. Če je pokvarjen, je
pokvarjen tudi zaradi nas, ker mu ne prinašamo soli in kvasa evangeljske resnice. Jezus nas
pošilja v svet, da bi svet po nas in naših dejanjih spoznal tudi njega.
Po: S. Čuk, Misli srca
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ORIGINALEN.SEM
ORATORIJ od 23. do 27. avgusta 2021
Oratorij je počitniška dejavnost, ki je namenjena otrokom od prvega do 8. razreda. To so
dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in krščanskega življenja.
Mnogim staršem je program oratorija dobrodošla ponudba, da v času
službe niso v skrbeh za svoje otroke. Za otroke je to dobrodošla
sprememba včasih že kar zdolgočasenih počitniških dni. Za mlade
animatorje pa je oratorij velik izziv, da zaslutijo vrednoto
zastonjskega darovanja, da vzljubijo mlajše sokrajane, da se
navadijo skupinskega dela, da se veliko naučijo za življenje.
Poleg tega je namen oratorija tudi:
 mladim pomagati, da bi izkusili življenje s pozitivne,
sproščene plati, da bi se zavedali, kako bogato je lahko njihovo življenje;
 obrniti pozornost mladih na to, da se resno vprašajo o tem, kako živijo nekatere
človeške in duhovne vrednote;
 mladim pomagati, da bi na zdrav način zaživeli s seboj, z drugim in Bogom.
Oratorijski dan poteka od 9. do 16. ure, za animatorje pa še nekoliko dlje. Letos bo v
župniji Sv. Pavel – Prebold potekal oratorij od 23. do 27. avgusta.
Letos je glavni lik oratorijske zgodbe bl. Carlo Acutis. Gre za prav posebnega in
sodobnega svetnika, saj je verjetno edini med njimi, ki se lahko
pohvali, da je v prostem času rad – programiral.
Bl. Carlo Acutis je naš sodobnik. Rodil se je 3. maja 1991 v
Londonu. Njegova starša sta bila uspešna italijanska poslovneža.
Septembra 1991 se je družina vrnila v Italijo, v Milano, kjer je
Carlo preživel večino svojega življenja.
Carlo je bil v večini pogledov običajen najstnik. Rad je imel
računalnike, gledal filme in igral video igre, rad je imel živali in z
njimi snemal zabavne videe …
Po drugi strani je bil v marsičem izjemen. Živel je globoko prijateljstvo z Jezusom in
Marijo, kar se je že na zunaj kazalo v tem, da je od prvega svetega obhajila pa vse do
svoje smrti vsak dan hodil k maši in obhajilu, tedensko pa k sveti spovedi. Vsak dan je
molil rožni venec. Izredno so ga zanimali evharistični čudeži in o njih je naredil tudi
spletno stran ter razstavo, ki je danes razširjena po vsem svetu
(www.miracolieucaristici.org).
Njegova vera se je razlivala tudi v odnose z drugimi, saj je bil za svojo starost izredno
dobrodelen. Vedno je bil pripravljen pomagati vsakomur: sošolcem, brezdomcem,
preprostim priseljencem … Bil pa je tudi zelo nadarjen programer in je pogosto opisovan
celo kot računalniški genij.
Septembra 2006 se Carlo kot tisoči dijakov in šolarjev vrne v šolske klopi. To je zadnji
mesec življenja, ki ga preživi kot običajen najstnik. V prvih dneh oktobra razvije
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simptome, ob katerih zdravniki najprej pomislijo na gripo. Ker se mu stanje slabša ga
zdravniki hospitalizirajo. V bolnišnici končno odkrijejo pravo diagnozo. Carlo ima
namreč najagresivnejšo levkemijo tipa M3, ki velja praktično neozdravljivo. Na tej točki
Carlo svojo selitev v večnost že sprejme in jo doživlja kot nekaj gotovega. 12. oktobra
2006 ob 6.45 prestopi prag večnosti.
Leta 2012 je milanska škofija začela postopek za Carlovo razglasitev za svetnika. 10.
oktobra 2020 je bil Carlo v Assiju slovesno razglašen za blaženega.
Geslo letošnjega oratorija ORIGINALEN.SEM je navdihnil Carlov citat: »Vsi ljudje so
rojeni kot originali (izvirniki), a mnogi umrejo kot fotokopije«. Geslo nas spominja na to,
da smo edinstveni in naj taki tudi ostanemo.
Dragi otroci! Ste pripravljeni skupaj s svojimi vrstniki spoznati bl. Carla Acutisa? Potem
pridi na oratorij, ki bo potekal od 23. do 27. avgusta.
Dragi starši. Rezervirajte in omogočite svojim otrokom, da bodo lahko prišli na oratorij,
ki bo potekal od 23. do 27. avgusta 2021.

SVETNIK TEDNA
PASKAL BAYLON, 17. maj
Rodil se je 16. maja 1540 (na binkoštni praznik) na severu
Španije. Tam so binkoštni praznik imenovali Pascua, kakor
veliko noč, zato so novorojenčku dali ime po prazniku.
Preprosti starši so ga naučili za silo brati in pisati, predvsem
pa so ga vzgajali v prisrčni vernosti. Postal je pastir: poleg
domače črede je varoval tudi živino nekaterih sosedov. Čredo
je znal tako lepo čuvati, da se je mirno pasla, on pa se je
potopil v molitev. Pri devetnajstih letih je želel vstopiti v samostan, da bi prišel v bližino
tabernaklja. 1564 je napravil redovne zaobljube. Zaradi njegove globoke in razumne
vernosti so ga predstojniki nagovarjali, naj se izobrazi in postane duhovnik. Paskal pa se
za tako vzvišen stan ni čutil vrednega in je želel ostati preprost brat laik, kar je dejansko
ostal vse do smrti. V različnih samostanih je odlično opravljal razne naloge. Največkrat
je bil vratar, posebno v samostanu Svetega rožnega venca v Villa Real pri mestu
Valencia, kjer je bil najdlje in kjer je tudi umrl. Iz globokega molitvenega stika z Bogom
je črpal izredno modrost. Številni ljudje, bogati in revni, preprosti in izobraženi so se
zatekali k njemu po nasvete in navodila. Neuki brat nikogar ni odbil, vendar je pogovore
opravil na kratko – mudilo se mu je k molitveni zbranosti. Svoje versko znanje je bogatil
z branjem dobrih knjig, iz katerih si je izpisoval lepe misli, katerim je oddajal še svoje
molitvene navdihe. Umrl je na binkoštni praznik, 17. maja 1592, leta 1690 pa so ga
razglasili za svetnika.

NAPOVEDNIK
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 13. junija ob 10. uri.
*********
Od 17. do 30. maja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Šešč.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
19.00 za + Slavkota in Faniko Pražnikar (1951)

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

Ponedeljek
17. maj
Paskal, redovnik

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)
19.00 za + Venčeslava in Marijo Cestnik – obletnica
(2089)

Apd 19,1-8; Jn 16,29-33

Torek
18. maj
Janez I., papež

19.00 za + Marjana Polaka ter za vse + iz družine
Krajnc in Polak (2124)

Apd 20,17-27; Jn 17,1-11

Sreda
19. maj
Urban I., papež
Apd 20,28-38; Jn 17,11-19

Četrtek
20. maj
Teodor, škof
Apd 22,30;23,6-11; Jn 17,20-26

Petek
21. maj
Krištof in tovariši, mučenci

7.00 na čast nadangelu Mihaelu za osvobojenje
Milene (2153)
19.00 za + Marijo Rovšnik – obletnica (2152)
18.30 molitev pred Najsvetejšim: za zdravje
19.00 v priprošnjo bl. Slomšku in božjemu
služabniku škofu Volku za nove duhovniške poklice,
za stanovitnost in svetost duhovnikov (2130)
19.00 za + Elizabeto Janše – 30. dan, dar sina
Antona z družino ob pogrebu (2139)

Apd 25,13-21; Jn 21,15-19

Sobota
22. maj
Julija, mučenka

19.00 za + Vlasto Ribič (obl.) in za + Štefana
Gorinšek (2126)

Apd 28,16-20.30-31; Jn 21,20-25

BINKOŠTI
23. maj 2021
Socerb, mučenec
Apd 2,1-11; Ps 104;
Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15

7.00 za žive in + župljane vseh treh župnij
9.30 za + Damjano Ducman in za + Milana Košir
(2133)
10.45 Marija Reka: za + Faniko in Jožeta Zupan ter
za vse + sorodnike (1124)

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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