
 

 

 

31. 10. 2021 
31. NEDELJA MED LETOM  

Leto B 
Štev. 35  

                  Letnik XVII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 

Evangelij 
Jn 14,23 

 
 

ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA  
JE ENAKA LJUBEZNI DO BOGA 

 
 

Tisti čas je eden izmed pismoukov 
pristopil k Jezusu in ga vprašal: 
»Katera je prva od vseh 
zapovedi?« Jezus je odgovóril: 
»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, 
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duše, z vsem 
mišljenjem in z vso močjo. Druga 

pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni 
nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si 
povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, 
z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe 
je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno 
odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni 
drznil še kaj vprašati. 

 
 
 

 PAVLOV LIST 



 
MOTOR ŽIVLJENJA 

 

Na vprašanje, kaj je pri avtomobilu najpomembnejše, bi vsak dorasel človek odgovoril, 
da je to motor. Če je motor zanič, prav nič ne pomaga še tako lepa karoserija, skrbno 
očiščena stekla, nove gume, mehki sedeži ali druga vrhunska notranja oprema. Z avtom 
se ne moremo nikamor peljati. Nekaj podobnega, kot je motor za avtomobil, je za naše 
človeško in krščansko življenje ljubezen. V današnjem evangeliju smo slišali, kako je 
nekoč k Jezus prišel pismouk, to je mož, ki je dobro poznal Sveto pismo in je Božjo 
besedo razlagal tudi drugim. Delal se je, kot da ne pozna Božje postave in je Jezusa 
vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus mu odgovori z besedami, zapisanimi 
v 5. Mz in so vsakdanja molitev vernih Judov, podobno kot nam kristjanom očenaš. Te 
besede so vsi znali na pamet, kot znamo mi Gospodovo molitev. Če pa neko stvar znaš 
na pamet, se rado zgodi, da jo ponavljaš in ponavljaš, pa ne veš, kaj govoriš. Ne pomisliš 
na vsebino besed. Jezus je pismouku navedel prvo zapoved: »Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, iz vsega srca,« potem pa še drugo o ljubezni do bližnjega, ki je enakovredna prvi. 
Pismouk je bil z njegovim odgovorom zelo zadovoljen in ga je pohvalil: »Dobro, učitelj. 
Resnico si povedal.« Tudi Jezus je bil vesel, ko je videl, da se pismouk zanima, kako bi 
pravilno služil svojemu Bogu. Rekel mu je: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« Kar 
pomeni: »Če boš to, kar veš, v življenju izpolnjeval, ti Božje kraljestvo ne uide.« 
Jezus je poslušalcem velikokrat govoril, kako je ljubiti Boga in bližnjega najbolj 
potrebno. Medsebojno ljubezen je postavil celo za razpoznavni znak svojih pravih 
učencev. Kakor smo različni ljudje: različnih starosti, značajev, različnih poklicev, tako 
je lahko različna naša ljubezen. A vendarle mora biti v vsakem izmed nas. Ne kot 
sladkorček, s katerim se sladkamo, temveč kot vsakdanji kruh, s katerim se redno 
hranimo, da nam ne opešajo moči.     
                                                                                                                       Po: S. Čuk, Misli srca 
 

PONEDELJEK, 1. 11. 2021, VSI SVETI 
Ob rednih bogoslužjih (9h in 14h) vabljeni ob 15. uri na pokopališče, kjer 
bo molitev za rajne in blagoslov grobov. Hkrati bo tudi blagoslov novega 

pokopališkega križa in obnovljenega korpusa. Hvala vsem, ki ste ga 
obnovili, postavili in omogočili popravilo: občini Prebold in vernikom. Ob 
17. uri vabljeni v cerkev k molitvi rožnega venca in branju spominov, ki 

ste jih darovali za rajne.  
 

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

TOREK, 2. NOVEMBER – Spomin vseh vernih rajnih 
Liturgično je praznik (pri sv. maši). Duhovnik lahko opravi na ta dan tri 

sv. maše. Sam bom zasebno opravil sv. mašo po namenu svetega Očeta in 
drugo po svojem lastnem namenu. Tretja je redna župnijska  

sv. maša ob 18. uri. 
 



 
PRVI ČETRTEK, PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA V MESECU 

Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Na prvo nedeljo vabljeni tudi k 
darovanju za orgle oziroma za potrebe župnije. Ohranili bi to lepo navado 

darovanja na prve nedelje v mesecu s kakšnim »centom« več (še za 
odplačilo orgel in stroškov), če kdo zmore, da tako zgledno še naprej 

skrbite za župnijo, da bomo zmogli vse kriti in pokriti kar se tiče 
obveznosti, tudi tiste sprotne, ki jih je kar nekaj. Za vsak velikodušni dar, 
ki ga zmorete darovati na prve nedelje – tudi vse druge - v mesecu in za 
veliko skrb, ki jo s tem vedno izražate, se vsakemu iskreno zahvaljujem.  

 

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

OPRAVIČILO ŽUPLJANOM MARIJA REKE 
Ob lepih dogodkih se včasih zgodi tudi tisto, česar nihče noče in želi. Tako 

se je ob blagoslovu orgel zgodila neljuba in globoka napaka, da se je – 
kljub pregledu spiska naših dragih botrov – spregledalo župnijo Maria 

Reko, ki je bronasti boter našim orglam. Zato se iskreno vsem, ki vas je to 
prizadelo, sam, lastno in osebno opravičujem. Verjamem, da boste 

dobronamerno opravičilo sprejeli. Iskrena hvala.  
 

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

V TEM TEDNU, OD 2. 11. 2021, JE SPET REDNI VEROUK.  
 

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

SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA 
 

 

31.  NEDELJA 
MED LETOM   
31. oktober 2021 

5 Mz 6,2-6; Ps 18; 
Heb 7,23-28; Mr 12,28b-34 

 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Jožeta in Anico Mastnak ter za 
            vse + sorodnike  
Marija Reka  
15.00 za + Viktorja in Marijo Doler, + Naratove in  
            Zimoharjeve ter Albina Doler 
16.15 molitev pri križu v Marija Reki  
 

 

 
PONEDELJEK, 1. 11. 

 

VSI SVETI 
 

Raz 7,2-4.9-14a;Ps 23; 1 Jn 3,1-3  
Mt 5,1-12a 

 

 

09.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
14.00 za + Heliko Šalamon-obl., in Martina   
             ter za + Vikija Pozniča 
15.00 molitev na pokopališču v Preboldu in  
             blagoslov grobov 
17.00 v cerkvi molitev rožnega venca po  
             namenu darovanih spominov 
Marija Reka:  
10.30 za + Kondija, Janija, Ido in starše Hribar  
 

 



 

Torek, 2. 11.  
Spomin vseh vernih rajnih 

Job 19,1-23-27; Rim 5,5-11; Ps 27 
Jn 6,37-40 

 

 
 
 

18.00  za + Franca Rukav  
 

 

Sreda, 3. 11.  
Viktorin Ptujski 

1 Kor 9,16-19.22-23; Mt 28,16-20 
 

 
 

07.00 po namenu  
 

 

Četrtek, prvi, 4. 11.  
Karel Boromejski, škof 

1 Jn 3,14-18; Jn 10,11-16 
 

 
 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Radota Krka  
             

 

Petek, prvi, 5. 11. 
Zaharija in Elizabeta 

Rim 15,14-21; Lk 16,1-8 
 

 

 
 

07.00 za + Antona in Justino Stergar  
             

Sobota, prva, 6. 11. 
Lenart, opat  

Rim 16,3-9; Lk 16,9-15 
 

 
 

07.00 po namenu  
18.00 za + rodbine Ribič, Gajšek in Simonovič  
 

ZAHVALNA  
NEDELJA,  

PRVA V MESECU   
 

7. november 2021 
1 Kr 17,10-16; Ps 146; 

Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Viktorja Jug ter + starše in sor.  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Dragico Julij Gradišek  
 
Cerkev sv. Magdalene na Homu:  
15.00 za + Ivico Oblak  
             

 

 

 

ISKRENA HVALA DRUŽINI, KI JE DAROVALA NOV  
MAŠNI PLAŠČ RDEČE LITURGIČNE BARVE.  

 

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

NEDELJA, 31. 10. 2021 – PREHOD NA ZIMSKI ČAS 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

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;  

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


