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12. januar 2020 

NEDELJA   

JEZUSOVEGA KRSTA  
Leto A 

štev. 2 

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XVI. 

NEBESA SO SE ODPRLA 
(Mt 3,13-17) 

Evangelist poroča, da so se ob Jezusovem krstu odprla nebesa. A so se kmalu zaprla. 

Nadaljevala se je poprejšnja vsakdanjost. Toda kratko doživetje tistega dne je Jezusa 

spremljalo naslednja leta in dajalo pečat vsemu 

njegovemu delovanju. 

Tako se dogaja tudi nam. Trenutek krsta, prvega 

obhajila, birme, poroke, redovnih zaobljub, 

mašniškega posvečenja ali kašnega drugega 

posebnega doživetja je bil kratek; nebesa nad nami so 

se spet zaprla, toda razsvetljenje tistega trenutka nas je 

spremljalo, vodilo, krepilo ter nam sproti dajalo moč 

za poklicno delo in stanovske dolžnosti. 

Ko so se nebesa nad Jezusom odprla, se je slišal glas: 

»To je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje. » 

Jezus je v resnici vse življenje Očetu delal veselje. 

Svoj krst je namreč vzel zares. 

Nad nami bo Bog imel veselje, če bomo tudi mi svoj 

krst jemali resno. Če bo videl, da svoj krst cenimo, da 

smo pripravljeni zanj tudi kaj tvegati, pustiti – če treba 

– svoje mreže, se povzpeti z Jezusom na goro, si 

zaradi njega izdreti oko ali odsekati roko, stopiti pod 

križ in tam vztrajati, pričati za resnico tam, kjer jo 

izigravajo, za pravico tam, kjer jo kršijo. Vse to delati mirno in brez hrupa, ne da bi 

zbujali pozornost, ne da bi kazali mučeniški obraz in ne pričakujoč drugega plačila 

kot zavest, da delamo to, kar je prav. 

Če med nami in tistimi, ki niso krščeni, ni razlike, nam ostane dvoje: ali vzeti krst 

zares ali se mu odpovedati. Če ne storimo ne enega ne drugega, dokazujemo, da tudi 

sebe ne jemljemo zares. 

Po: F. Cerar 

 
Po krstu  

je Jezus takoj stopil iz vode;  

in glej, odprla so se  

mu nebesa in videl je  

Božjega Duha,  

ki se je kakor golob  

spuščal navzdol  

in prihajal nadenj;  

in glej, iz nebes  

se je začul glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  

nad katerim imam veselje.« 

(Mt 3,16–17) 
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TEDEN MOLITVE  

ZA EDINOST KRISTJANOV 2020 
»Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2) 

Vsako leto obhajamo v januarju teden molitve za edinost med kristjani ali ekumensko 

osmino. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je že v svojem času živo čutil bolečino 

razdeljenosti in je vabil k molitvi in delu za edinost med kristjani. V ta namen je leta 

1851 ustanovil apostolstvo molitve. Zato imamo v naši škofiji še dodaten razlog, da s 

posebno pozornostjo vabimo k molitvi in delu za edinost in v tem duhu obhajamo teden 

edinosti v vseh župnijah celjske škofije, ki bo potekal od 18. do 25. januarja.  

Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani različnih Cerkva z 

Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina krščanstva na tem sredozemskem 

otoku sega nazaj vse do časa apostolov. Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale 

Malte okoli leta 60. O gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal 

pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo 

vodilno misel. 

Gostoljubnost je nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti. Je izraz 

»dialoga ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče nas k medsebojni naklonjenosti in 

velikodušnosti do potrebnih, zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami istega jezika, kulture ali 

vere.  

Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo 

oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo.  

Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, ampak je pridružitev Jezusovi molitvi v dvorani 

zadnje večerje. V tem sta njena posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak 

svoj šibki glas pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem 

času uslišal. Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval« v Sina 

in prek njega v Očeta. 

V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad človeških naporov, ampak je 

vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. 

Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo notranje dovolj pripravljeni za to.  
dr. Bogdan Dolenc, član Komisije za ekumenizem pri SŠK 

Gledališka predstava UČENE ŽENSKE 
Dramska skupina Škofijske gimnazije in Dijaškega doma Zavoda Antona Martina 

Slomška vabi na uprizoritev Molierove komedije v treh dejanjih UČENE ŽENSKE, ki 

bo v nedeljo, 12. januarja ob 16. uri v dvorani Prebold. Vstop je prost. Zaželjen je 

dobrovoljni dar . V igri nastopa tudi naš Anton Mark Ramšak, ki je dijak škofijske 

gimnazije. Lepo vabljeni.  
*********** 

POTUJOČA MISIJONSKA RAZSTAVA 

V letu 2019 smo obhajali »Posebni misijonski mesec oktober«. V sklopu tega dogodka je 

Misijonsko središče Slovenije pripravilo tudi potujočo misijonsko razstavo, ki bo 

obiskala vse škofije Cerkve na Slovenskem. Za celjsko škofijo je ta razstava v Domu sv. 
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Jožef in sicer od 5. do konca januarja 2020. V tem času ste povabljeni, da si pridete 

ogledat razstavo. Lepo vabljeni! 
Jože Planinšek CM, dir. Doma 

SVETNIK TEDNA  
PAVEL IZ TEB, 15. januar  

Življenje sv. Pavla, prvega puščavnika, je opisal prevajalec Svetega pisma sv. 

Hieronim kakšnih trideset let po Pavlovi smrti in ta življenjepis poslal svojemu 

prijatelju Pavlu na severu Italije. Pavel je bil doma iz Teb v Zgornjem Egiptu, 

kjer se je rodil okoli leta 228. Bil je sin premožnih staršev, ki so mu omogočili, 

da se je izobrazil v grškem in egipčanskem slovstvu. Ko bi moral v času cesarja 

Decija (l. 250) vsak rimski državljan darovati rimskim državnim bogovom, sicer 

bi bil preganja ali bi mu pretila kaka druga, celo smrtna kazen, se je Pavel 

umaknil v puščavo, kjer je bilo življenje zelo trdo. Ko je preganjanje ponehalo, 

je kar ostal v puščavi. Ob vznožju skalne gore je našel votlino, s kamnom 

zaslonjeno. V tisti votlini je poslej živel šestdeset let v premišljevanju in molitvi. 

Dolgo se je hranil z datelji, ki mu jih je rodila palma zraven votline, obleko pa si 

je delal iz palmovih listov. Umrl je leta 341. Takrat je bil ob njem Anton 

Puščavnik, ki ga je prišel obiskat. On ga je tudi pokopal. Največkrat je 

upodobljen s palmo ali v obleki iz palmovih listov ter s krokarjem.  

Napovednik 
Od 13. do 19. januarja ministrira Gal Prevoršek.   

********** 

V ponedeljek, 13. januarja ob 17.30 uri biblična skupina.  
********** 

V torek, 14. januarja ob 17.30 uri sestanek Župnijske Karitas.  
********** 

 Od 6. do 19. januarja krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Matk. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

17.00 za + Franca (obl.) in Elico Žolnir ter za + Petro Petrič (1483) 

- po namenu 

JEZUSOV  

KRST 
12. januar 2020 
Tatjana, mučenka 
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29;  

Apd 10,34-38; Mt 3,13-17  

7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh 

župnij, ki jih upravljam 

9.30 za + Justino (obl.), Petra in Marico Zagožen ter 

za vse žive in rajne Zagoženove (1467) 

10.45 Marija Reka: za + stare starše Remenih in 

starše Zmrzlak ter za + brata Ivana Zmrzlaka (1026) 
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Ponedeljek 

13. januar 
Hilarij, škof, c. učitelj 
1 Sam 1,1-8; Mr 1,14-20 

17.00 kapela: za + Vido Senčar (obl.), + Leopoldino, 

Francija in Rafkota Zagožen ter za + starše Ivano in 

Jakoba Zagožen (1535) 

- za + Alberta Viharja – 8. dan, dar družin Vihar in 

Kobal ob pogrebu (1549) 

 

Torek  

14. januar 
Oton, redovnik 

1 Sam 1,9-20; Mr 1,21-28 

17.00 kapela: za + starše Franca in Marijo Škrjanec, 

+ brata Stanka in Katico Škrjanec, Viktorja in Anico 

Škrjanec, + sestro Frančiško in Janeza Blagoviča ter 

za + sestro Liziko Slekovec (1487) 

- za + Obrez Terezijo – dar Ide Lesjak iz Vinske 

Gore ob pogrebu (1560) 

Sreda 

15. januar 
Absalom, škof 

1 Sam 3,1-10.19-20; Mr 1,29-39 

 

7.00 kapela: za zdravje (1550) 

- po namenu 

Četrtek 

16. januar 
Marcel, papež  

1 Sam 4,1-11; Mr 1,40-45 

16.30 kapela, molitvena ura: za zdravje 

- za + sestro Zdenko Javrnik (obl.) in za + mamo 

Nežko Ratajc ter za vse + sorodnike (1456) 

- po namenu 

Petek 

17. januar 
Anton (Zvonko), puščavnik 
1 Sam 8,4-7.10-22; Mr 2,1-12 

9.30 Sv. Lovrenc: za + Danico Žagar – dar Andreja 

z družino ob pogrebu (1564) 

17.00 kapela: za + moža Tonija, + starše Kos in 

Breznikar, + Erno Brinar, + Naniko in Jureta Artelj  

(1489) 

Sobota 

18. januar 
Marjeta Ogrska, redovnica 

1 Sam 9,1-4.17-19;10,1; Mr 2,13-17 

17.00 za + Marjana (obl.) in Pavlo Kupec – dar 

Cestnikovih iz Dolenje vasi ob pogrebu (1516) 

- za + Rudolfa Krajnca – dar vnuka Tilna z družino 

ob pogrebu (1563) 

2 NEDELJA 

MED LETOM 
19. januar 2020 

Makarij, opat 
Iz 49,3.5-6 Ps 40; 1 Kor 1,1-3; 

Jn 1,29-34 

7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh 

župnij, ki jih upravljam 

9.30 za + Martino Germadnik – dar družine Ramšak 

ob pogrebu (1562) 

10.45 Marija Reka: za + Marijo in Viktorja Doler, 

za + Naratove, Zimoharjeve in Albina Dolar (1027) 

Od 17. do 19. januarja so v Aninem domu veroučenci iz župnije Gornji Grad.  

*********** 

 MISEL TEDNA 
Pomembno se je zavedati, da je bil Jezus mlad. Življenje je dal v 

obdobju, ki ga danes opisujemo kot dobo odraslega mladega človeka.  
(papež Frančišek, Kristus živi,23) 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   

TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;  

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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