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4. POSTNA NEDELJA

PAVLOV LIST
Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 15,1-3.11-32

IZGUBLJNEI SIN SE VRNE K OČETU

Rembrandt, Vrnitev izgubljenega sina, ok. 1663-1669,
olje na platnu, 262 x 205 cm (Muzej Eremitaž, Sankt Peterburg)

Zakaj je slikar naslikal očetovi roki različno?
Kaj meniš, da predstavljata?

Leto C
Štev. 13
Letnik XVIII.

KDO JE OČETU BOLJ PRI SRCU?
Zgodba izgubljenega sina, enega izmed milijonov, kar nas je na tej naši zemlji,
je v vseh tej zgodovini krščanstva dajala novo upanje mnogim, ki niso bili nič
slabši kot mi. Že Jezusovi poslušalci, ki so imeli ušesa svojega srca odprta za
nauk Božjega usmiljenja, so zgodbo pravilno razumeli. V očetu, ki izgubljenega
sina sprejme s solzami veselja, so spoznali nebeškega Očeta, Boga, o katerem je
že v Stari zavezi zapisano: »Usmiljenja hočem in ne daritve … Nočem smrti
grešnika, ampak da se spreobrne in živi.« V izgubljenem sinu pa so prepoznali
sami sebe. To so brž odkrili srečni cestninarji in grešniki, ki so bili srcu Božjega
Zdravnika tako blizu prav zaradi svoje revščine in bolehnosti. Niso pa mogli
tega dojeti farizeji in pismouki, ki so se tako samovšečno imeli za pravične,
dobre in poštene. Bili so prepričani, da Božjega usmiljenja in odpuščanja ne
potrebujejo, saj natanko izpolnjujejo vse Božje zapovedi. Te je Božji učitelj
upodobil v starejšem sinu, ki je bil jezen zaradi očetove dobrote, izkazane
mlajšemu bratu – klatežu!
Tudi danes hodijo po svetu izgubljeni sinovi: med njimi sem jaz, si ti, smo kar
vsi po vrsti. Po tem svetu pa hodijo tudi »starejši« sinovi – in tudi med njimi se
bomo našli! To so tisti, ki z lahkoto obsojajo »grešnike« in nimajo zanje besedice
razumevanja. Po navadi so to zelo pobožni ljudje, kakor so bili v Jezusovem času
farizeji in pismouki, manjka pa jim glavno: ljubezen, ki se kaže v razumevanju
sočloveka in prizanesljivosti do njegovih napak. Tako imenovani pravični
kristjani radi nastopajo v vlogi javnih tožilcev. Boga žalimo, če na grešnike
kličemo njegovo kazen, ne molimo pa za njihovo spreobrnjenje.
In kateri sin je Očetu bolj pri srcu? Gotovo mu je ljubši človek s skesanim srcem
kot pa tisti, ki je v svoji pravičnosti ozkosrčen. Vsi smo poklicani, da se po svojih
najboljših močeh trudimo biti odprti in odpuščati; le tako bo dobri Oče tudi nas
radostno sprejel v svoj objem.
Po: S. Čuk, Misli srca

VEČERNE SV. MAŠE SO OD TEGA TEDNA NAPREJ OB 19. URI.
********************

VELIKONOČNE VOŠČILNICE
Na razpolago bodo: 19. in 20. 3.; 26. in 27. 3. ter 2. in 3. 4. 2022.
DELAVNICE ZA BUTARE: SRE., 6. 4. 2022 – 9.00-12.00 IN 16.00-18.00
Na tržnici bodo butare ponujene v soboto, 9. 4. 2022. Vabljeni.
********************

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA SO V TEM TEDNU
Vabljeni k pobožnosti pred Najsvetejše. Iskrena hvala vsem zvestim molivcem in
molivkam, vabljeni tudi drugi. Tudi to lahko vključite v duhovno
pripravo na praznovanje velike noči.
PRVA NEDELJA V MESECU
Iskrena hvala za vsak dar, ki ga namenjate tudi na prvo nedeljo v mesecu. Hvala
tudi za dar, ki ga boste prispevali prihodnjo nedeljo, ki je prva v mesecu.
********************

TIHA NEDELJA, 3. 4. 2022 - KRIŽEV POT NA GOLAVO
ZAČETEK OB 15. URI PRED ANINIM DOMOM
Hvala vsem, ki boste za križev pot vse pripravili, postavili križe na postajah kot
običajno, jih tudi kasneje pobrali in vsem, ki se boste križevega pora udeležili.
Vabljeni.
********************

ZAHVALA KRAJANOM KAPLJE VASI ZA UREJANJE CERKVE.
Od 28. 3. do 10. 4. 2022 vabljeni krajani Dolenje vasi.
********************

Prispevajte svoj del k razmišljanju in ugotavljanju dejstev
o naši skupni hoji do zdaj, zdaj in v prihodnosti.
Vzemite Vprašalnik v cerkvi.

MAŠE TEGA TEDNA

4. POSTNA NEDELJA
27. marec 2022
Joz 5, 9-12; Ps 34;
2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

Ponedeljek, 28. 3.
Bojan, knez

Iz 65,17-21; Jn 4,43-54

Torek, 29. 3.

Bertold, redovni ustanovitelj

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Rajkota Feliciana – 8. dan
Marija Reka
10.30 za + Janeza Cestnika in vse + Tonačeve
za + Venčeslava in Štefko Hribar
19.00 za + Terezijo Šlander- obl., Treziko
Kreže in + sorodnike

19.00 za + Ivana Klančnika

Ezk 47,1-9.12; Jn 5,1-3a.5-16

Sreda, 30. 3.

Amadej Savojski, vojvoda
Iz 49,8-15; Jn 5,17-30

Četrtek, 31. 3.
Gvido, opat

2 Mz 32,7-14; Jan 5,31-47

Petek, prvi, 1. 4.

Tomaž Tolentinski, mučenec

07.00 za + Darinko Ramšak
na čast sv. Jožefu
18.30 molitev za duhovniške poklice
19.00 za + Mirana Brška
07.00 po namenu (Cvetke Cafuta)

Mdr 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30

Sobota, prva, 2. 4.

Frančiška Paolska
Jer 11,18-20; Jn 7,40-53

5. POSTNA NEDELJA
TIHA (PRVA )
3. april 2022

Iz 43, 16-21; Ps 126;
Flp 3,8-14; Jn 8,1-11

07.00 po namenu
19.00 za + starše Mihaelo-obl. in Franca Žolnir
ter hčerko Petro Petrič
za + Alojza Vebra – obl.
za + Slavico Strašek
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Franca-obl. in Faniko Pavčnik
Marija Reka
10.30 za + Sinkovičeve in Hušove
za + Martina Vrbiča – obl.
15.00 križev pot na Golavo
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