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6. NEDELJA   

MED LETOM  
Leto A 

štev. 7 

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

PASTIRSKO 

PISMO ZA  

POSTNI ČAS 

2020  

I. Kristjan je odgovoren državljan 
Dragi bratje in sestre! 

V evangeliju nam Jezus naroča, naj svojih dolžnosti ne izpolnjujemo samo na zunaj, ampak s 

srcem in prepričanjem. To nas bo vodilo k vedno večji zavzetosti in požrtvovalnosti. Ker letos 

mineva trideset let od prelomnega leta 1990, ko se je v Sloveniji zgodilo več dogodkov z zelo 

daljnosežnimi posledicami za naš narod in nastanek naše države, želimo spregovoriti o naših 

krščanskih dolžnostih do naroda in države, še posebej o naši dolžnosti domoljubja in 

odgovornosti za skupno dobro v naši domovini. 

Prve svobodne in demokratične volitve, demokratično izvoljena vlada in plebiscit so bili 

odločilni državotvorni dogodki, na katere ne smemo pozabiti. Že človek kot posameznik hote 

ali nehote živi iz tega, kar je doživljal v preteklosti. Podobno velja tudi za naše skupnosti. 

Družina ohranja spomine na rodove, ki so živeli poprej, enako velja za župnije, kraje in vasi. 

Cerkev živi iz zgodovine odrešenja, zato se vsako leto z različnimi praznovanji spominjamo 

enkratnih dogodkov, ki nas še danes zaznamujejo: Jezusovega rojstva ob božiču, njegove 

smrti in vstajenja ob veliki noči in prihoda Svetega Duha ob binkoštih. Podobno tudi narod ali 

država obuja spomine na svoje ustanovne dogodke. 

Tako krepimo svoj »zgodovinski spomin«, brez katerega ne bi mogli ostati zvesti temu, kar 

smo in za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnosti. Pouk zgodovine, ki mora biti 

nepristranski, pošten in celovit, je pomembno sredstvo za vzgojo mladih rodov v njihovi 

identiteti, se pravi podobi, ki jo imajo o sebi in na katero so ponosni. Ko molimo rožni venec, 

prosimo, naj nam Jezus »utrdi spomin«. V Svetem pismu najdemo veliko naročil, naj 

ohranimo spomin na vse, kar je Bog storil za nas, in naj živimo iz hvaležnosti za to. Da pa ne 

bi ohranjali starih zamer ali »pogrevali« minulih napak, moramo spomin očistiti 

maščevalnosti ali celo sovraštva. Zato moramo v spominu ohranjati vse, kar je lepo in dobro, 

da nam bo tudi v prihodnosti dajalo poguma in poleta. »Spominjajte se čudovitih del, ki jih je 

(Gospod) storil, njegovih znamenj in sodb njegovih ust« (Ps 105,5). Vsaka sveta maša je 

spominsko obhajanje Jezusove življenjske daritve, s katero izpolnjujemo njegovo naročilo: 
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»To delajte v moj spomin.« Bog nas je obdaril s spominom, da bi iz preteklosti živeli za 

prihodnost in ohranjali živo zavest, kdo smo, za kaj vse moramo biti hvaležni Bogu in katerim 

zavezam in obljubam moramo ostati zvesti. 

Med lepe spomine na dogodke izpred treh desetletij spada spomin na našo takratno zavzetost, 

družbeno odgovornost in enotnost večine prebivalcev Slovenije. Lotili smo se skoraj 

nemogočih in neverjetnih nalog osamosvojitve in demokratizacije. Uspešni smo bili, ker smo 

v to verjeli in bili enotni. Skoraj nihče ni stal ob strani, skoraj nihče ni rekel: »Kaj me briga!« 

Nihče tudi ni izključeval drugega. Celo Cerkvi ni takrat nihče očital, da se »vtika v politiko«. 

To je dragocena izkušnja, na katero ne bi smeli pozabiti. Če bi bili danes tako enotni in ne bi 

nikogar izključevali, bi po poti sodobnega in demokratičnega razvoja šli veliko hitreje naprej. 

Kakor smo se množično udeležili glasovanja na plebiscitu za samostojno Slovenijo, bi se 

morali enako množično udeleževati vseh poznejših volitev in referendumov ter odločneje 

izraziti voljo bolj prepričljive večine državljanov.  

Škofje želimo ob tem poudariti, da smo vsi skupaj in vsak posamezni državljan odgovorni za 

to, kar se dogaja v naši samostojni domovini. Kljub vsem pomanjkljivostim imamo 

demokratično državo, kjer se o prihodnosti odloča na volitvah. Le udeležba je pogosto nizka, 

kar pomeni, da je med nami preveč ljudi, ki rečejo: »Kaj me briga!« V Svetem pismu beremo 

o Kajnu, da je na Božje vprašanje, kje je njegov brat Abel, odgovoril: »Sem mar jaz varuh 

svojega brata?« (1 Mz 4,9). To je, kakor bi rekel: »Kaj me briga moj brat!« Takšna drža pa ni 

združljiva s krščansko zavestjo odgovornosti zase in za druge.  

Ljudje smo odgovorni na treh ravneh. 

Najprej smo odgovorni sami zase: za svoje življenje, zdravje in vsestransko izpolnjevanje. 

Odgovorni smo za delo, ki ga opravljamo in za osebno rast v krepostih, vrlinah in ne nazadnje 

tudi v veri.  

Zatem smo odgovorni za svoje bližnje: starši za otroke in otroci za ostarele in onemogle 

starše, za sorodnike, sosede in prijatelje, za to, da imamo z drugimi poštene in lepe odnose. 

Odgovorni smo za svojo župnijo in za njeno prihodnost, za krajevno skupnost in ne nazadnje 

za podjetje in ustanovo, v kateri delamo. 

Toda to še ni vse. Premalo se zavedamo še tretje ravni odgovornosti, odgovornosti za celotno 

družbo in za razmere v državi, katere državljani smo. Predvsem smo odgovorni za to, kdo 

nam vlada, saj sta od oblasti v največji meri odvisni sreča in blaginja nas vseh.  

Sem sodi tudi odgovornosti za naravno okolje, sredi katerega živimo. Tu se še posebej 

pokaže, koliko je kdo odgovoren za prihodnost nas vseh. Brezbrižno odmetavanje odpadkov, 

potratna poraba energije in razmetavanje hrane so skrb vzbujajoči pojavi naše neodgovornosti 

za skupno dobro. Kot kristjani sicer ne pristajamo na ideologije, ki pravijo, da med človekom 

in drugimi živimi bitji ni bistvene razlike. Ta razlika je, saj smo samo ljudje svobodna in 

odgovorna bitja s pravicami in dolžnostmi. A ravno to naše dostojanstvo nam narekuje 

odgovoren odnos do drugih živih bitij in do prihodnjih rodov, ki imajo pravico, da pridejo 

živet na Zemljo, kjer bo lepo živeti. 

Nemalokrat se upravičeno pritožujemo nad slabimi razmerami. Ni pa prav, če rečemo, da se 

ne da ničesar narediti, in ostanemo doma, ko pride trenutek volitev ali drugega glasovanja. 

Če bi pred tridesetimi leti tako ravnali, ne bi izpeljali vsega tistega, na kar smo danes ponosni. 

Zato so takratna zavzetost, pripravljenost na sodelovanje, zaupanje, optimizem in enotnost za 

nas dragocen opomin, ki nam pravi, da bi danes lahko bilo marsikaj bolje, kakor je, če bi z 

večjim žarom, dejavnostjo, odgovornostjo in enotnostjo nadaljevali našo skupno pot in v 

demokratično Slovenijo. Tedaj bi tudi krščanska vera in Cerkev ne bili več izključevani. Tudi 

letošnje obletnice potrjujejo pravilnost besed, ki nam jih jena srce položil sv. Janez Pavel II., 

ko je mladim v Postojni zaklical: »Korajža velja!«    vaši škofje 
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SVETNIK TEDNA 
SEDMERI SVETI USTANOVITELJI, 17. februar  

»Po Mariji k Jezusu!« S tem kratkim geslom bi lahko povzeli bistvo 

prizadevanja za evangeljsko življenje današnjih godovnjakov, ki se 

jih spominjamo pod imenom »sedmeri sveti ustanovitelji«. Bili so 

pobožni in premožni meščani Firenc, ki so živeli v viharnem 13. 

stoletju. Čeprav so znana njihov osebna imena, jih ponavadi častimo 

pod tem skupnim imenom in pod tem imenom jih je tudi papež Leon 

XIII. Leta 1887 razglasil za svetnike. Bili so trgovci in so imeli dobre poslovne 

zveze z velikimi trgi na Vzhodu in Zahodu. Na svojih potovanjih so na lastne oči 

videli, kako pogubne so posledice vojne predvsem za moralno in versko življenje. 

Spoznali so, da se stiskam časa ni mogoče uspešno upirati le z molitvijo, treba je 

ustanavljati tudi verska združenja. V teh naj bi se zbirali ljudje enakega mišljenja, se 

pogumno in odločno uprli vsem skrajnežem in oznanjevalcem krivih naukov. V 

družbi ustanoviteljev so se člani med seboj imenovali »bratje«. Sredi sveta so hoteli 

živeti spokorno in v uboštvu. Središče njihovega skupnega življenja je bila maša, 

molitev v koru, duhovno branje in dela usmiljenja v službi revnih. S češčenjem in 

posnemanjem Kristusa so povezovali češčenje in posnemanje njegove matere Marije, 

ki so jo imenovali svojo zavetnico in srednico. 

Napovednik 
Od 17. do 23. februarja ministrira Žan Bergant.   

********** 

V ponedeljek, 17. februarja ob 18.30 uri biblična skupina.  
********** 

V torek, 18. februarja ob 18.30 uri seja Župnijskega pastoralnega sveta.  
********** 

V sredo, 19. februarja ob 17. uri v Sv. Andražu nad Polzelo srečanje sodelavk in 

sodelavcev Karitas dekanije Braslovče. Srečanje začnemo s sveto mašo. Lepo vabljeni.   
********** 

Od 17. februarja do 1. marca krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Latkove vasi. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

17.00 za + starše Amalijo in Jožeta Herodež, ter za + teto Frančiško Herodež (1538) 

- za + Tončija Cilenšek, + starše Cilenšek in Cestnik ter za + teto Mici (1620) 

6. NEDELJA 

MED LETOM 
16. februar 2020 
Julijana, mučenka 
Sir 15,15-20; Ps 119; 

1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh 

župnij, ki jih upravljam 

9.30 za + starše Ernesta (obl.) in Verico Cestnik ter 

za vse + sorodnike (1559) 

10.45 Marija Reka: za + Uroša (obl.) in Metoda 

Zoreta (1030) 
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Ponedeljek 

17. februar 
Sedmeri sveti ustanovitelji 

Jak 1,1-11; Mr 8,11-13 

 

18.00 kapela: za + Berto Povše – 8. dan (1636) 

- po namenu 

Torek 

18. februar 
Flavijan, škof 

Jak 1,12-18; Mr 8,14-21 

18.00 kapela: za + starše Jožefo (obl.) in Alojza 

Žohar (1607)  
- za + Slavico Zagožen – dar Vikice Hrustl ob pogrebu 

(1647) 

Sreda 

19. februar 
Konrad, redovnik 

Jak 1,19-27; Mr 8,22-26 

7.00 kapela:  za + Rudolfa Krajnca – dar družine 

Laznik in Hrup ob pogrebu (1648) 

- po namenu 

Četrtek 

20. februar 
Leon Sicilski, škof 

Jak 2,1-9; Mr 8,27-33 

17.30 kapela, mol. ura: za župnijo in Cerkev  

- za + Dragota Gajšek (obl.) in njegove starše ter za 

+ Marijo (obl.) in Jožeta Ribiča (1540) 

Petek 

21. februar 
Peter Damiani, šk., c. učitelj 

Jak 2,14-24.26; Mr 8,24-9,1 

18.00 kapela: za + Martino Germadnik – dar sestre 

Zdenke z družino ob pogrebu (1650) 

- po namenu 

Sobota 

22. februar 
Sedež apostola Petra 
1 Pt 5,1-4; Mt 16,13-19 

18.00 za + starše Marijo (obl.) in Franca Ribiča ter 

za + brata Francija Ribiča (1553) – dar Ribič Marije 

iz Trnave ob pogrebu 

- za + Jožeta Vedenika – dar Boruta in Marije ob 

pogrebu (1649) 

7. NEDELJA 

MED LETOM 
23. februar 2020 

Polikarp, škof, mučenec 
3 Mz 19,1-2.17-18; Ps 103; 

1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 

7.00 kapela: za vse žive in + župljane vseh treh 

župnij, ki jih upravljam 

9.30 za + Amalijo (obl.) in Ivana Erdelji (1463) 

10.45 Marija Reka: za + Faniko (obl.) in Ivana 

Pišek ter za vse + sorodnike (1031) 

VABILO 
Dekanijska Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 uri na 24. 

tradicionalni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora v 

Žalcu. Nastopili bodo: Klapa Skala, Erosi, Polkaholiki, ans. Vihar, Okrogli muzikanti, … 

Vstopnice se dobijo: TIC Žalec, župnišče Petrovče in uro pred koncertom. Lepo vabljeni. 

MISEL TEDNA 
V ubogih je skrita modrost in s preprostimi besedami nam lahko 

pomagajo odkriti vrednote, ki jih sami ne vidimo. (papež Frančišek, 

Kristus živi, 171) 

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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