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Evangelij 
 

JEZUS POMAGA BOLNIKOM 
(MR 7,31-37) 

 

Tisti čas je odšel Jezus iz 
pokrajine Tira in prišel skozi 
Sidon h Galilejskemu morju 
sredi pokrajine 
Deseteromestja.  
 
Pa mu pripeljejo gluhega in 
nemega in ga prosijo, da bi 
položil roko nanj. Vzel ga je od 
množice vstran, mu vtaknil 
prste v njegova ušesa in se mu 
s slino dotaknil jezika; in 
pogledal je v nebo, zavzdihnil 
in mu rekel: »Efeta!« to je: 
»Odpri se!« In kar odprla so se 
mu ušesa in razvezala se je 
vez njegovega jezika in je 
govoril prav. Naročil jim je, 
naj tega ne pravijo nikomur; 

pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli, 
govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«  
 
 

 PAVLOV LIST 



 
VSE SE MORA UMAKNITI NAJBOLJ POMEMBNEMU 

 

Na tem svetu, pa tudi na onem, je ni stvari, reči, 
obveznosti ali karkoli drugega, ki bi bila pomembnejša 
od človeka. Posledično pa so tudi vse stvari, ki so 
povezane s človekom prav tako pomembne. A ko se 
srečamo z najbolj osnovno potrebo pri človeku, ki je 
pomagati mu, potem je ni bolj pomembne stvari kot je 
ta. Nemudoma je potrebno pristopiti in mu po svojih 
najboljših močeh in znanju pomagati, seveda pravilno pomagati, ko gre pri 
kom za življenje ali smrt, pa še toliko bolj. Če si kje lahko še privoščimo 
kakšno napako ali spodrsljaj, ki ju lahko popravimo, si ju pri človeku, ko 
gre za življenje ali smrt nikakor ne moremo in ne smemo. Ne smemo! 
 

Včasih je že dovolj, da človeku režemo in odrežemo njegov vsakdanji kos 
kruha, in mu s tem rešimo življenje. Še vedno je na svetu preveč primerov, 
ko ljudje umirajo zaradi lakote, ker ljudje, tudi tisti, ki bi morali, ne slišijo 
njihovega življenjskega krika po pomoči. Nepojmljivo. Hvala Bogu, da smo 
tudi sami večkrat med tistimi, ki s svojimi darovi rešujemo življenja. A 
četudi bi odkrili samo en primer, bi bil ta že preveč. In prav zaradi tega 
dejstva me osebno sploh ne zanimajo poleti  ne na Luno ne na Mars ali 
kamor koli drugam. Dokler ima človeštvo pred svojim pragom lačnega ali 
žejnega človeka, ki bi lahko zaradi naše ignorance umrl, nas druge stvari 
sploh ne bi smele zanimati, kakor pa človek, ki je potreben naše pomoči. 
Nisem proti kakršnim koli poletom, tudi sam bi verjetno sedel v kakšno 
raketo, a to šele takrat, ko bi bil gotov, da na svetu ni več človeka, ki bi 
moral umreti zaradi lakote. Potem - šele potem - pridejo vsi drugi poleti na 
vrsto. Najprej torej »polet« oziroma globoko sočuten pogled k človeku, ki 
mu je potrebno rešiti življenje. To mora najprej slišati vsako človeško, 
včasih že malo oglušelo srce.  
 

Evangeljski odlomek današnje nedelje (Mr 7,31-37) nam razodeva 
Jezusovo osnovno namero, da bi bil s človekom. Gluhega je vzel celo k sebi, 
stran od množice in ga ozdravil gluhote. Čeprav pri gluhemu ni šlo za tako 
odločilno bolezen, da bi bilo vprašanje preživetja, a je pri Jezusu pomoč 
človeku vedno na prvem mestu. Kakršna koli pomoč, ki jo je bil deležen od 
Gospoda, je tudi zato, da bo preživel.  Po Njegovem odrešilnem delu, nekoč 
tudi večno živel. Gospod je poskrbel za vse. 
 

mag. Srečko Hren, župnik 



NEDELJA, 5. 9. 2021 – SV. MAŠA NA HOMU OB 15. URI. VABLJENI.  
 

VEROUK 2021/22 – ZAČETEK, 13. 9. 2021  
Vpis v 1. razred: torek,  7. 9. 2021: 16.00 – 17.00 

Učila za verouk dobite: 07.30 – 08. 30 in 13.30 – 15.00 
V tem času boste lahko nabavili učbenike, delovne in liturgične zvezke ter 

poravnali prispevek za verouk (učila, pedagoški material in drugi učni stroški, 
kurjava …). Učbenik lahko zamenjate:  

a) staro za staro 
b) staro za novo (novi učbenik po polovični ceni) 

Letni prispevek za otroka, upam, da ga boste zmogli, je 15 €, za drugega 12 €, za 
tretjega ni prispevka. Če kdo ne zmore, naj to diskretno omeni,  

in bo vse prav. 
 

URNIK VEROUKA 2021/22 
 

raz. dan ura uč. kat. učb. € del. z. lit. z. prisp. roditeljski s. 

1. r. 
PON 16h 

2 Katja  / 10,50 € 1,50 € 15 € 
Prva učna ura 

je tudi sestanek TOR 16h 

2.  r. 
PON 15h 

2 Katja  / 11 € 1,50 € 15 € 
Prva učna ura 
je tudi sestane TOR 15h 

3.  r. 
PON 1240 

2 Katja  / 11 € 1,50 € 15 € 
Torek, 14. 9. 
2021, 17.00 

TOR 1340 
SRE 1440 

4.  r. SRE 14h 2 Katja 8,50 6 € 1,50 € 15 € 
Ponedeljek,  
20. 9. 2021, 

17.00 
5.  r. 

PON 14h 
2 Katja  8,50 6 € 1,50 € 15 € 

TOR 14h 
6.  r. SRE 15h 2 Katja 8,50 6 € 1,50 € 15 € 

7. r. 
PON 13h 

1 Srečko  8,50 6 € 1,50 € 15 € Prva učna ura 
je tudi sestanek 

s starši 

PON 14h 
8.  r. PON 15h 1 Srečko  8,50 6 € 1,50 € 15 € 
9.  r. PON 16h 1 Srečko  8,50  6 € 1,50 € 15 € 

 

Če bo glede urnika potrebno kaj nujno spremenit, bomo to uredili.  
Veroučna ura traja 45 minut. 

Učenci 3. razreda so prvoobhajanci, učenci 8. in 9. razreda birmanci.  
 Družinska sv. maša ob začetku veroučnega leta je na Slomškovo nedeljo, 26. 9. 

2021, ob 9. uri. Vabljeni družine veroučencev, stari starši, botri … in celotno 
župnijsko občestvo. 

 

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

ORGLE  
Zahvala za vaše darove. Hvala tudi novemu zlatemu botru za orgle in tako smo 

povezali nebesa in naše zemeljsko življenje v botrstvu za orgle, saj je nekdo 
postal boter posthumno (po smrti). Nebesa torej niso daleč, so v našem 

dobrotnem srcu, ki daruje darove za nebesa, ki ostajajo tudi tukaj med nami. V 
naši cerkvi tudi v podobi novih orgel. Hvala tudi mojstru, ki je v četrtek odigral 

krajši mini koncert posebej za g. župnika in to brez vstopnine, ha-ha. 



MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 
 

 

23. NEDELJA 
MED LETOM   
5. september 2021 

Mati Terezija iz Kalkute  
Iz 35,4-7a; Ps 146; 

Jak 2,1-5; Mr 7,31-37 
 

 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
9.00 za + Podlunškove iz Ločice ter za vse žive  
          in + Kupčeve iz Sv. Lovrenca 
          za + Mateja Golhleba  
10.30 Marija Reka:  
          za + Zoro, Uroša in Martina Vrbiča 
15.00: sv. Marija Magdalena na Homu:  
          za + župnika Franca Sereca in za vse +   
          šempavske duhovnike  
 

Ponedeljek, 6. 9. 
Zaharija, prerok 

Kol 1,24-29; Lk 6,6-11 

 

19.00 za + Franca Rukav  
            za + Franca Grenko in Terezijo Reberšek 
 

Torek, 7. 9.  
Regina, devica, mučenka 

Kol 2,6-15; Lk 6,12-19 
 

 
 

19.00  za duševno in telesno zdravje  
 

 
 

Sreda, 8. 9.  
Marijino rojstvo, mali šmaren 

Mih 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23 
 

07.00 za + Vlasto Ribič dar ob pogrebu 
09.00 za + Antona Podkrajška dar ob pogrebu 
10.30 Marija Reka  
            za + Antona in Marijo Kobal, Karlija  
           Činč in starše  

 

Četrtek, 9. 9.  
Peter Klaver, jezuit 

Kol 3,12-17; Lk 6,27-38 

 

18.30 molitev za duhovniške poklice 
19.00 za + Antona Lešnika - 8. dan dar žene 
Marije ob pogrebu 
 

Petek, 10. 9. 
Nikolaj Tolentinski, spokornik 
1 Tim 1,1-2.12-14; Lk 6,39-42 

 

10.00 sv. maša v domu upokojencev  
19.00 za + Rafka Pražnikarja dar ob pogrebu 
 

Sobota, 11. 9. 
Bernard in Bonaventura  
1 Tim 1,15-17; Lk 6,43-49 

 

19.00 za + Barico Hojski dar sestre Rozike ob 
pogrebu 
 

24. NEDELJA 
MED LETOM   

12. september 2021 
Marijino ime  

Iz 50,5-9a; Ps 116; 
Jak 2,14-18; Mr 8,27-35 

 

 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Janka Ratajca – 30. dan  
            za uspešen zaključek študija   
10.30 Marija Reka:  
            za + Janija Hribarja, Karla in Ido Svet,   
            očeta Karlija in stare starše Otavnik  
 

 

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

TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111; 
TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; 

elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, srecko.hren@gmail.com,  

Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik 
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