
 

 

 

10. 10. 2021 
28. NEDELJA  
MED LETOM 

Leto B 
Štev. 32  

                  Letnik XVII. 
 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
ČE JEZUS KLIČE, SE MORAMO VSEMU ODREČI 

(MR 10,17-30) 
 

Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo 
pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: 
»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen 
večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi 
praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, 
Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne 
kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj 
očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem 
izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl 
vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, 

prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi 
za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko 
premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko 
bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili 
njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovóril: »Otroci, kako težko je priti 
v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš 
v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se 
potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, 
ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« Peter pa mu je začel govoriti: 
»Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je rekel: »Resnično, povem 
vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapústil hišo ali brate 
ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj 
s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v 
prihodnjem veku pa večno življenje.« 
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Mr 10,17-30  
 

»KAJ NAJ STORIM?« 
 
Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, ki naj jo 
izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in utrdi. To, kar nam 
govori, moramo vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. Iz 
življenja sv. Antona Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za 
Kristusom odločil prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. 
»Eno ti manjka: pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš 
zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! Bil je prepričan, da so te 
besede namenjen prav njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. 
Podobno je ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu bogastvu 
in se »zaročil« z uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil Bogu. 
 
Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil dober in iskren, vendar premalo 
velikodušen, nam hoče povedati, da naj svojega srca ne navezujemo na 
dobrine tega sveta. Te namreč pogosto težijo našega duha, da se ne more 
dvigniti v višine Božjega sveta. 
 
Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi samo bogatim, saj 
obstajajo tudi ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji mali lastnini. 
Vsakdanje življenjske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraštva, 
sporov, tožb) povzroči pohlep po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti 
s seboj čez prag smrti. 
 
Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa tudi večkrat čez dan, 
prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« Ne živimo od danes na 
jutri, ustvarjeni smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo nabirali 
»zaklade«, ki bodo šli z nami! Bodimo tudi mi kot mladenič pogumni in 
povprašajmo Gospoda, kaj nam je storiti? Pa ne ostanimo zgolj pri 
vprašanju, aktivno in dejavno se na to odzovimo, da bodo naša dejanja 
privedla k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja.  
 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
 
 



PONEDELJEK, 11. 10. 2021 – 19.00 – SEJA ŽPS 
Vabljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta na srečanje ob 19. uri. 
Najprej se zberemo pri sv. maši, nato v Pavlovi sobi pri načrtovanju 
osrednjega dogodka v čisto bližnji prihodnosti, ki je blagoslovitev novih 
orgel. Vabljeni.  
 

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

TOREK, 12. 10. 2021 – 19.00 – SEJA GS 
Vabljeni člani Gospodarskega sveta na srečanje ob 19. uri. Najprej se 
zberemo pri sv. maši, nato v Pavlovi sobi. Vabljeni.  

 
 

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

 
 

NEDELJA, 17. 10. 2021 – 15.00 - CELJSKA STOLNICA 
V Katoliški Cerkvi se že dogaja škofovska sinoda. Po vsem svetu jo bomo 
začeli hkrati in to v nedeljo, 17. 10. 2021, ob 15. uri v stolnici sv. Danijela v 
Celju. Zaradi razmer so vabljeni k tej slovesnosti svečanega začetka sinode 
duhovniki, redovniki, redovnice, stalni diakoni in dva predstavnika vsake 
župnije. Sinoda se ne bo dogajala v Rimu ampak po vseh škofijah. To je 
sinoda o sinodi: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo 
(misijon).  
Sinoda – beseda izhaja iz latinske besede "sinŏdus", ki se zelo uporablja v cerkveni 
latinščini, to pa izhaja iz grške besede "σύνοδος", kar pomeni "srečanje", 
"skupščino" ali "zbiranje", poleg korena grškega glasu "οδος", kar pomeni "pot", 
"pot" ali "potovanje" zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov, na katerem 
se posvetujejo o zadevah Cerkve ali škofije.  
 

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

ZAHVALA VSEM, KI STE POMAGALI PRI REKOLEKCIJI 
da je prva v skupni, večji dekaniji, tako lepo uspela. Hvala za vse, kar ste 

naredili pri postrežbi in kar ste prinesli v župnišče.  
 ******************** 

 

ZAHVALA KRAJANOM PREBOLDA ZA UREJANJE CERKVE.  

Od 11. 10. do 24. 10. 2021 – vabljeni krajani Matk. 
 



SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 
 

28. NEDELJA 
MED LETOM   
10. oktober 2021 

Mdr 7,7-11; Ps 90; 
Heb 4,12-13; Mr 10,17-30 

 

 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Mihaelo in Vinkota Brejc ter stare starše  
            Slatínšek  
10.30 Marija Reka:  
            za + Faniko in Jožeta Zupan ter + sorodnike  

Ponedeljek, 11. 10. 
Janez XXIII., papež 

Rim 1,1-7; Mt 11,29-32 
 

 
 

19.00 za + Marijo Hribar  
 

Torek, 12. 10.  
Maksimilijan Celjski, mučenec 

Rim 1,16-25; Lk 11, 37-41 
 

 
 

19.00  za + Mirana Brška – 30. dan  
              za + Antona Podkrajška   
 

Sreda, 13. 10.  
Gerald, vitez 

Rim 1,1-11; Lk 11,42-46 
 

 
 

07.00 za + Jožefa Potočnika 
 

 
 

Četrtek, 14. 10.  
Kalist I., papež 

Rim 3,21-29; Lk 11,47-54 
 

 

18.30 molitev za duhovniške poklice 
19.00 za + Franca Ribič–obl., Marijo in  
            sina Francija  
            za + Edvarda Kolška  
             

 
 

Petek, 15. 10. 
Terezija Velika, devica 

Rim 8,22-27; Lk 10,38-42 
 

 

 

19.00 za + teto Milko-obl., očeta Jureta in              
            vse + iz družin Tokmadžić in Ilišinović 
            za + Vinka Debelaka – obl.  
 

Sobota, 16. 10. 
Hedvika, kneginja, redovnica  

Rim 4,13.16-18; Lk 12,8-12 
 

 

 

19.00 za + Matildo Pušnik  
             
  

29. NEDELJA 
MED LETOM   
17. oktober 2021 

Iz 53,10-11; Ps 33; 
Heb 4,14-16; Mr 10,35-45 

 

 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Bernarda Krofliča 
            za + Marjana Jelena – obl.  
10.30 Marija Reka:  
            za + Karla in starše Otavnik, Janeza-obl. in   
            družino Stenovec, Janija Hribarja, Ido Svet,  
            Brankota-obl. in starše Matko  
 

 
 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183, 
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TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;  

srecko.hren@gmail.com, Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik  

 


