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Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Jn 21,1-19

»GOSPOD, TI VSE VEŠ, TI VEŠ, DA TE IMAM RAD.«
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor
tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te
imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!«
Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin,
ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti
veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel:
»Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalóstil, ker mu je tretjič
rekel: ›Ali me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te
imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem
ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš
postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«
To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to
rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«

KAJ BI BILO, ČE BI VEDELI SAMO TO, DA NAS IMA BOG RAD

Zagotovo smo družba, ki jo soustvarjamo, družba, v kateri se mora veliko vedeti
in znati. Nikoli se skorajda ne moremo otresti preverjanja tega znanja. Skozi vse
življenje se zdi, da se vedno srečujemo s situacijami, ko nas nekdo preverja tako
ali drugače. Najprej je tukaj šolsko ocenjevalno obdobje, potem že kakšni izpiti,
spet takšni in drugačni, nato pa se vedno najde nekdo, ki nas preverja ali ocenjuje.
To sicer zna priti, in tudi pride, vedno prav, ali pa skoraj vedno. Zadnje obdobni
šolski in tudi družbeni, ekonomski, gospodarski in vrednostni sistemi in vse, kar
je vezano na njih, so iznašli precejšnji in pretežni del ocenjevanja, ki izpostavlja
in ocenjuje sposobnosti otrok in ljudi, ki so vezani v veliki meri zgolj in le na
tovrstno znanje oziroma tovrstna znanja. Gre za tako imenovana dokazna in
preverljiva znanja, seveda zgolj po sedanjem ocenjevalnem sistemu oziroma
ocenjevalni lestvici. A v tej je izpuščenega marsikaj pomembnega, kar po tem
sistemu ocenjevanja in vrednotenja sploh ne zajamemo, torej izpustimo. To je
zalo, zelo krivično. Kajti v življenju ne obstaja samo to tako imenovano in
izpostavljeno znanje kot znanje, ampak še marsikatero drugo znanje, ki je tudi
znanje.
Lahko zatrdimo, da je znanje skorajda vsaka veščina, sposobnost, podatek,
spretnost itd., ki jih obvlada oziroma poseduje otrok oziroma človek. Nekateri
pravijo, da vse to znanje, znanje, ki ga lahko uporabimo tudi v negativni smeri
oziroma negativnem smislu: znanje lahko uporabimo za dobro ali tudi za slabo.
Tipični primer, kako znanje, skorajda vsako, lahko človek obrne v slabo, je
klasični primer, ki ga poznamo, ko govorimo o odkritju dinamita. Ta je lahko, in
tudi je, veliko krat uporabljen zoper in proti človeku. Primer imamo pred očmi v
uničujočih dejanjih v eni izmed vojn, ki poteka na evropskih tleh. Ta žal ni edina
ta trenutek. Vedenje in znanje sta torej pomembna dejavnika v življenju.
Včasih se mi zdi, da je vse odvisno od tega kaj, kako, na kakšen način in zakaj to
in to vemo. Saj tudi po tem, kar vemo, kar znamo, kar smo osvojili in se naučili,
tudi živimo. Tako védenje, vedênje in znanje so pomembni dejavniki, ki vplivajo
na življenje vsakega in, ne nazadnje, oblikujejo družbeni način življenja celotne
družbe v določenem zgodovinskem trenutku. Sposobnosti, ki jih imamo ljudje
glede učenja, so različne. Sprašujem pa se, kako je s tistimi, ki nimajo teh
sposobnosti, so omejeni ali s posebnimi potrebami? Ali s tistimi, ki samo so in nič
drugega? Kako je zdaj s tem znanjem kot znanjem? Nimajo ga. Zato obstaja eno
znanje, ki je znanje pred vsemi drugimi znanji. To znanje je univerzalno znanje,
ki ga lahko ve in zna vsak, celo ga mora čutiti: Bog te ima rad. To je znanje in
spomin srca, ki je večni spomin, ki ga življenje že prinese s seboj. Ker je Bog
Življenje in Ljubezen (Deus caritas est). Bogu hvala, da vemo, da smo ljubljeni.

mag. Srečko Hren, župnik in dekan

AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA
Skavti Prebold - Polzela 1 vas vabimo, da pred poletjem počistite zaloge in papir
od 29. 4. do 2. 5. pripeljete pred Anin dom v Preboldu, kjer bo stal kontejner. Če
imate težave pri prevozu se obrnite na Nejca (070714518).
********************

NEDELJA (1. 5. 2022) - ŠMARNICE
V mesecu maju vabljeni vsak dan k šmarnični pobožnosti, ki bo združena s sveto
mašo. Vsak dan bomo spremljali zanimivo življenjsko zgodbo iz življena Marije,
ki ima rada vse otroke. Spoznavali bomo, kaj vse si želijo otroci po vsem svetu,
ob Evrope do Etiopije, skratka povsod. So si otroci podobni v tem, kar si želijo in
po čem hrepenijo? Vabljeni vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 9.00. Tudi ob
sredah bodo šmarnice (brez maše) ob 19. uri. Vabljeni.

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

OD TORKA (3. 5. 2022) NAPREJ JE REDNI VEROUK
********************

SREDA, 4. 5. 2022, NA GOD SV. FLORIJANA, ZAVETNIKA GASILCEV SV.
SV. MAŠA V SV. LOVRENCU OB 18. URI
********************

27. 6. – 1. 7. 2022

(PON - PET)

Zaključna sv. maša: nedelja, 3. 7. 2022, 9.00
Na razpolago so prijavnice v cerkvi in na spletni strani.

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA

3. VELIKONOČNA
NEDELJA
1. maj 2022

Apd 5,27-32.40-41; Ps 30;
Raz 5,11-14; Jn 21,1-19

Ponedeljek, 2. 5.
Apd 2,14.22-32; Ps 16;
Mt 28,8-15

Torek, 3. 5.

Filip in Jakob ml., apostola
1 Kor15, 1-8; Jn 14,6-14

Sreda, 4. 5.

Florijan (Cvetko), mučenec
Apd 8,1b-8; Jn 6,35-40

Četrtek, 5. 5.
Gotard, menih

Apd 8,26-40; Jn 6,44-51

Petek, prvi, 6. 5.

Dominik Savio, zav. ministrant.
Apd 9,1-20; Jn 6,52-59

Sobota, prva, 7. 5.

Gizela, opatinja
Apd 9,31-42; Jn 6,60-69

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
8. maj 2022

Apd 13,14.43-52; Ps 100;
Raz 7,9.14b-17; Jn 10,27-30

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ludvika Igrišnika
na čast sv. Jožefu
Marija Reka:
10.30 za + Alojza in Marico Zakonšek, Anko
Medvešek, vse + Kobalove in Bokrove
19.00 za + očeta Klemna Aljančiča

19.00 za + Jožefo Drobež (dar Lebanovih ob
pogrebu)
Prebold: 07.00 za rešitev duš iz vic
Sv. Lovrenc: 18.00 za + gasilce in gasilke
Prebold: 19.00 šmarnice
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Radota Krka ter Vikija Pozniča
za + Franca Pristavec, + sorodnike ter
vse Tonačeve
za + Vladota Kožuha – 30. dan
07.00 po namenu
19.00 za + Ivana Klančnika
07.00 po namenu
19.00 za + Amalijo – obl. in Franca Voga

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Alojza Zmrzlaka
za + mamo Marijo-obl. Ivana Uplaznik,
Boruta in Ivana Leber ter + sorodnike
za + Stankota Jager-obl., in + sorodnike
Marija Reka:
10.30 za + Ahčeve
Hom: 15.00 za + Žanija in Štefko Rogl
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