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Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
KAR JE BOG ZDRUŽIL,
TEGA NAJ ČLOVEK NE LOČI
(MR 10,2-6)

Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa
preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno
možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je:
»Kaj vam je naróčil Mojzes?« Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in
jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi
vaše trdosrčnosti vam je napisal to
zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog
ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo
mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo.
Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek
ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govóril
jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in
če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali.
Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in jih
blagoslavljal.

Mr 10,2-6

KAR BOG ZDRUŽI,
ZDRUŽI VEDNO IN ZAVEDNO V LJUBEZNI
»Bog je ljubezen,« je verjetno zelo znan svetopisemski stavek in zame
najlepša in najbolj bistvena opredelitev Boga. Zame ni lepšega opisa, kot je
ta, ki v preprosti povedi razodene bistvo Boga, v katerega verujem. Ima kdo
kaj proti? Mi lahko kaj spodnaša? Mi lahko govori, da ni Boga? Ali si lahko
zamislite, da kdo govori in nam očita ali celo zanika Boga, torej da ni Boga?
In to ob najlepši krščanski opredelitvi Boga, da je Bog Ljubezen (Deus
caritas est)?
Zdi se mi, da se znajde v zelo nerodnem položaju: na eni strani je njegova
trditev, da Boga ni, na drugi, krščanska: Bog je ljubezen. Razumete, kaj ta
človek zanika?
Pa tudi če predpostavljamo in seveda upoštevamo svobodo vsakega - tudi v
prepričanju, da Boga ni - kako potem utemeljiti obstoj ljubezni? Vsaj v
krščanski miselnosti je to nemogoče. Sprašujem pa se, kaj pa si vsak človek
najbolj želi, da bi bil, če ne prav to: biti ljubljen in ljubiti? Samo
predpostavljam lahko – v kar pa sem znotraj sebe trdno prepričan – da si
tudi ta, ki trdi, da Boga ni, želi prav enako kot vsi: biti ljubljen in ljubiti.
Mislim, da je to hrepenenje vseh hrepenenj in torej kot táko, je to hrepenenje
pra-hrepenenje slehernega človeka. Zakaj pa bi se Bog razodel prav kot
Ljubezen, če ne prav zaradi tega, po čemer človek vedno in večno hrepeni?
Zato je ljubezen večna in zato je krščansko razodetje Boga, ki je ljubezen,
tudi tako zelo pomembno za človeka, da to razodetje v Jezusu Kristusu tudi
odkrije, kajti to je ljubezen, ki nikoli ne mine.
Na koncu pa samo še kakšno vprašanje v povezanosti z današnjim
evangeljskim odlomkom: Če je stvar v srcu dveh, ki sta skupaj že kot par in
živita na tako imenovani »koruzi« jasna, čista in spoznana prava ljubezen
med njima, zakaj si tega ne obljubiti in se poročiti? Česa se je pri taki
gotovosti, da gre za pravo ljubezen, potrebno bati? Poroke? Zakaj se potem
kdo noče poročiti? Mar tisti, ki v sebi spozna pravo ljubezen do drugega, ni
pripravljen vse narediti za tistega, ki ga ljubi? Seveda je. Hm … poročil pa se
ne bi. Je še potem pripravljen vse storiti za ljubljenega?
mag. Srečko Hren, župnik

SREDA, 6. 10. 2021 – 9.00 - REKOLEKCIJA
S 1. 9. 2021 je škof Maksimilijan sprejel odločitev
in spremenil število dekanij v škofiji. Dekanija
združuje nekaj župnij. Tako je bilo prej v škofiji
enajst dekanij. Naša je bila Dekanija Braslovče, ki
je združevala 8 župnij: Braslovče, Gomilsko,
Marija Reka, Prebold, Sv. Andraž nad Polzelo, Sv.
Jurij ob Taboru, Šmartno ob Paki in Vransko. Po
novem je v škofiji 5 dekanij. Naša je Dekanija Žalec-Braslovče in združuje
15 župnij. Ob prej naštetih še: Galicijo, Gotovlje, Griže, Petrovče, Polzelo,
Šempeter v Savinjski dolini in Žalec. Duhovniki vsake dekanije imamo
redna mesečna srečanja (rekolekcije), običajno prvo sredo v mesecu.
Tokrat bo prvo po združitvi dekanij v naši župniji.
********************

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
Začenjamo mesec oktober. Vabim vas, da
poglobimo osebno, družinsko in župnijsko
molitev rožnega venca. Hvala vsem, ki ga molite
tudi v cerkvi pred sv. mašo. Hvala staršem, ki v
družini ohranjate to pomembno duhovno
bogastvo Cerkve, ki je molitev, v oktobru tudi
molitev rožnega venca. Naj se ob koncu dneva ovijejo vaše roke z rožnim
vencem in zberejo k molitvi vso družino. Kdor »zdrži«, naj moli cel rožni
venec, kdo samo desetko. Naj tudi otroci kdaj za vso družino pripravijo
molitveni večer. To bo krasno in zanimivo.
********************

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso
menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi
psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se
je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka
150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Ob
poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in
nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni
venec kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji
vstopa v naše srce.
Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski rod!

SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA

27. NEDELJA
MED LETOM
3. oktober 2021
Rožnovenska nedelja

1 Mz 2,18-24; Ps 128;
Heb 2,9-11; Mr 10,2-16

Ponedeljek, 4. 10.
Frančišek Asiški

Sir 50,1b.3-7; Mt 11,25-30

Torek, 5. 10.

Marija Favstina Kowalska
Jon 3,1-10; Lk 10, 38-42

Sreda, 6. 10.

Bruno, ustan. kartuzijanov
Jon 4,1-11; Jn 1,47-51

Četrtek, 7. 10.

Rožnovenska Mati Božja
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Lk 10,1-12

Petek, 8. 10.

Benedikta, devica, mučenka
Bar 4,5-12.27-29; Lk 10,13-16

Sobota, 9. 10.
Dioniz, škof

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Franca Grenko in Terezijo Reberšek
za + Frančiška Pristavec-obl., + Tonačeve
za + moža Franca Tavčerja in + Volpetove
in Tavčerjeve
za + starše Uplaznik in Rizmal
10.30 Marija Reka:
za + Antonijo Kobal, Albina, Naceta in
Marija
15.00 Hom: za + Radota Krka, Vikija Pozniča, ter
vse + Krkove, Kudrove in Cafutove

19.00 za + Franca Rukav
19.00 za + Rudolfa Rudnika (Mišo)
07.00 za + Marijo Vincekovič
09.00 sv. maša-srečanje dekanijski duhovnikov
18.30 molitev za duhovniške poklice
19.00 za + Jožefo Huš – 8. dan
10.00 sv. maša v domu upokojencev
19.00 za + Mojco Smole Kramar – obl.
19.00 za + Kati Randl-obl.

Zah 2,5-9.14-15a; Lk 9,44-45

28. NEDELJA
MED LETOM
10. oktober 2021
Mdr 7,7-11; Ps 90;
Heb 4,12-13; Mr 10,17-30

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Mihaelo in Vinkota Brejc ter stare starše
Slatínšek
10.30 Marija Reka:
za + Faniko in Jožeta Zupan ter + sorodnike
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