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18. oktober 2020 

29. NAVADNA 

NEDELJA 
Leto A 

štev. 35 

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

KAJ ME PREIZKUŠATE?  
(Mt 22,15-21) 

Farizeji in herodovci so mislili, da so skovali popoln načrt, da bodo Jezusa zvabili v past. 

Če bi rekel, da je zakonito plačevati davek cesarju, bi se ljudstvo obrnilo proti njemu, saj je 

davke sovražilo. Če bi rekel, da ni zakonito, bi imel težave z rimskimi oblastniki. Da bi 

naredili vtis, da so iskreni, so pred vprašanjem laskali Jezusu. Toda on je spregledal njihov 

načrt in od njih zahteval odgovor. 

Hinavščina je Jezusa seveda jezila. V nizu vzklikov 

»gorje« je verske voditelje, ki so mu nasprotovali, označil 

za hinavce, ker niso spoštovali pravil, ki so jih učili (prim. 
Mt 23,13-29). V govoru na gori je svaril ljudi, naj ne 

molijo in se ne postijo kot »hinavci«, ki to počnejo samo, 

da se postavljajo pred drugimi (prim. Mt 6,5.16).  

Beseda »hinavščina« izvira iz grške besede hypokrisis, ki 

pomeni igranje na odru. Kadar smo hinavski, se 

pretvarjamo, govorimo eno, delamo pa nasprotno. Toda 

kadar naša dejanja niso skladna z našimi besedami, se 

moramo vprašati, ali resnično verjamemo to, kar 

govorimo.  

Vsi smo dovzetni za hinavščino – to je ena od nesrečnih 

posledic naše grešne človeške narave. Otrokom lahko 

pridigamo, naj ne preživijo preveč časa pred zasloni, nato 

pa sami ure in ure gledamo televizijo. Ali pa trdimo, da 

smo pripravljeni delati v skupini, nato pa ustvarjamo 

razkol, ker kritiziramo sodelavca. 

Utegne biti boleče izprašati si vest in odkriti, da naša 

dejanja niso usklajena z našimi načeli. Toda Gospod 

razume našo stisko, zato nam bo odpustil in nam pomagal, da se bomo spremenili. Najbolje 

pa je: bolj smo sposobni pristno živeti krščansko vero, bolj bomo postajali žive Jezusove 

priče in priče kraljestva, ki ga je uvedel.  

»Jezus, pomagaj mi, da bom uresničeval to, kar verujem.« 

vir: Beseda med nami, številka 5, leto 20, str. 64 

 
Jezus pa je spoznal  

njihovo hudobijo in rekel:  

»Kaj me preizkušate,  

hinavci? Pokažite mi  

davčni novec!«  

Dali so mu denarij.  

Nato jim je rekel:  

»Čigava sta ta podoba in 

napis?« Dejali so mu: 

»Cesarjeva.« Tedaj jim je 

rekel: »Dajte torej cesarju,  

kar je cesarjevega,  

in Bogu, kar je Božjega.« 

(Mt 22,18–21) 
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 Navodila slovenskih škofov v času 
epidemije COVID-19 

(navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020) 
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z 

namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov 

slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila: 

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve 

epidemije Covid-19 označene rdeče 

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše 

duhovnika brez vernikov. 

2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. 

 Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, 

prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto 

obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975). 

 Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob 

nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto 

obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo 

oznanila. 

 Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, 

ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne 

temperature. 

 Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 

tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. 

 Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in 

ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega 

gospodinjstva). 

 Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno 

aplikacijo #Ostanizdrav. 

 Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu. 

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ 

deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med 

spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se 

spovednico redno prezračuje in čisti.  

5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na 

čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok. 

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.  

OBVESTILA 
V nedeljo, 25. oktobra ob 16.15 uri je bila predvidena molitev za žrtve medvojnega in 
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povojnega nasilja pri spominskem križu. Zaradi razmer ta molitev pri križu odpade.  
************ 

ZAKONCI JUBILANTI! 

Leto Gospodovo 2020 bo v vašem življenju zapisano kot leto, ko ste obhajali okrogli 

jubilej svoje poroke. Zaradi znanih razmer letos ne bomo obhajali  slovesnosti 

zakonskih jubilejev, ki je bila predvidena za nedeljo, 25. oktobra. 
************ 

V času izrednih razmer bo župnijska cerkev Sv. Pavla odprta skozi ves dan za osebno 

molitev. V skrbi za telesno ne pozabimo na duševno in duhovno zdravje.   

SVETNIK TEDNA  
IRENA, 20. oktober  

V njenem življenjepisu se resnična dejstva prepletajo z legendami. 

Irena naj bi bila redovnica v mestu Tomar v sredini Portugalske proti 

koncu 6. stoletja. Vanjo se je zaljubil bogat plemič po imenu 

Bertaud, ki pa je bil veren in si ni upal Bogu posvečeni devici 

izpovedati svoje ljubezni. Zaradi te ljubezni, ki ni mogla biti 

uslišana, je hudo zbolel. Zdravnik, ki so ga poklicali, ni mogel 

odkriti nobenega vzroka tej nenadni bolezni. Irena je za to bolezen zvedela po notranjem 

razodetju. Šla je obiskat Bertauda in ga prosila, naj neha misliti nanjo, pa bo ozdravel. To 

se je resnično zgodilo, vendar pa je Ireni zapretil s smrtjo, če izve, da se je povezala s 

kakšnim drugim moškim. Pobožno mlado redovnico je začel nadlegovati njen učitelj, ki 

ga je Irena odločno zavrnila. Učitelj se je maščeval tako, da jo je javno blatil, da 

pričakuje otroka. Ko je to zvedel njen prvi snubec, je izpolnil svojo grožnjo. Poslal je 

svojega služabnika, ki je Ireni odsekal glavo, njeno telo pa je vrgel v reko Tajo. 

Naslednji dan ga je našel benediktinski opat Selij. Vzeli so ga iz reke in ga z vsemi 

častmi pokopali v kraju Skalabu. Nad njenim grobom so zgradili baziliko, kjer so sv. 

Ireno častili kot mučenko, po njej so kraj preimenovali v Santarem (danes je to mestece 

južno od Fatime, kjer je svetovno znana Božja pot). 20. oktober, ko se spominjamo 

mučenke sv. Irene, je po vsej verjetnosti dan posvetitve njene bazilike. 

Napovednik 
Na praznik vseh svetih, na vernih duš dan in ob petkih bom v mesecu novembru molil za 

tiste, za katere namenite spomine. Kuverte z listkom za molitve za rajne so v župnijski 

cerkvi sv. Pavla na mizici pod korom.  
********** 

Ob prazniku Vseh svetih nas Slovenska Karitas vabi k akciji »MANJŠA SVEČA ZA 

SOČLOVEKA SREČA«. Sveča Karitas je manjša, toda njen plamen z vašim darom sveti 

tudi ljudem v stiski. Priporočeni dar za svečo je 1,5€. Na razpolago so tudi zastavice 

Karitas, ki jih namesto sveč položimo na grob. Priporočeni dar za zastavico je 1€. 
********** 

Skavti bodo zbirali STAR PAPIR. Papir pripeljite od 22.  do 26. oktobra pred Anin 

dom v Preboldu, kjer bo stal kontejner. Če imate težave pri prevozu se obrnite na Vida 

(031 562 733). Hvala! 
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Mašni  nameni 

ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

za + starše Silvo in Edija Potočnika, Terezijo Vurkeljc in Julko Brečko (1808) 

29. NAV. NED. - 

misijonska 
18. oktober 2020 

Luka, diakon 
Iz 45,1.4-6; Ps 96;  

1 Tes 1,1-5; Mt 22,15-21 

 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij  

- za + Marjana Jelen – obletnica (1898) 

Marija Reka: za + Marico in Alojza Zakonjšek 

(1084) 

 

Ponedeljek 

19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

Ef 2,1-10; Lk 12,13-21 

- za + Terezijo Rovšnik – 30. dan, dar Rogl Ivana in 

Marije iz Kaplje vasi ob pogrebu (1886) 

- za zdravje v družini (1923) 

Torek 

20. oktober  
Irena, mučenka 

Ef 2,12-22; Lk 12,35-38 

 

- za + Franca Pristavca (obl.) in za vse + Tonačeve 

(1820) 

Sreda 

21. oktober  
Uršula, mučenka  

Ef 3,2-12; Lk 12,39-48 

 

- za + Ivana in Boruta Leber (obl.) ter za vse + 

sorodnike (1904) 

Četrtek 

22. oktober 
Janez Pavel II., papež 
Ef 3,14-21; Lk 12,49-53 

molitev pred Najsvetejšim: za zdravje 

- za + Antonijo Krk in + Tončko Roškar – obletnica 

(1671) 

Petek 

23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik 

Ef 4,1-6; Lk 12,54-59 

 

- za + Jožeta in Marijo Ribič ter za + Dragota Gajšek 
(1895) 

Sobota 

24. oktober 
Anton M. Claret, škof 

Ef 4,7-16; Lk 13,1-9 

 

- za + Primoža Teichmeister – obletnica (1879) 

- za + Betko Matko (1914) 

30. NAVADNA  

NEDELJA 
25. oktober 2020 
Darinka, mučenka 

2 Mz 22,20-26; Ps 18; 

1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij  

- za + Janeza in Marijo Ocvirk (obl.) ter za vse ostale + 

sorodnike (1839) 

- za + Anico in Jožeta Mastnak ter za vse + sorodnike 

(1868) 

Marija Reka: za + Viktorja in Marijo Doler ter za + 

Naratove, + Zimoharjeve in za + Albina Dolar (1085) 

V MOLITVI SMO POVEZANI! 

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;  

elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 
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