
 

 
 

 

 

7. 11. 2021 
ZAHVALNA NEDELJA  

Leto B 
Štev. 36  

                  Letnik XVII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 

 
Evangelij 

Mr 12,38-44 

 
 

UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI 
 
 

Tisti čas je Jezus med svojim 
poučevanjem govóril množicam: 
»Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi 
okrog v dolgih oblačilih in si želijo 
pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v 
shodnicah in častnih mest na gostijah, ki 
vdovam požirajo hiše in hinavsko 
opravljajo dolge molitve; ti bodo strože 

sojeni.« Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar 
vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je 
vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence 
in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki 
so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je 
dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« 
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NON PLUS ULTRA: 
DATI VSE – VEČ OD TEGA NI MOGOČE 

 

Darítev bodi ti življenje celo: 
oltar najlepši je - srcá oltár, 

ljubezen sveta v njem - nebešk je žar, 
Gospodu žrtva - vsako dobro delo. 

O, da srcé gojílo bi vsekdar 
ta sveti žar, naj živo bi gorélo, 
enako kresu vedno ti plamtelo, 

Bogú in domu žgalo vréden dar! 
Odlóčno odpovéj se svôji sréči, 
goreče išči drugim jo doséči, 
živéti vrli móž ne smé za sé. 

Iz bratov sreče njemu sreča klíje, 
veselje ljudsko njemu v ôku sije, 

in tuja sólza mu mečí srcé! 
 

(Simon Gregorčič) 
 

Slikovit evangeljski prizor uboge vdove, ki je v zakladnico vrgla dva 
novčiča, je živo pred nami. Mnogi, okrog zakladnice stoječi, so se vedno in 
z veliko pozornostjo ozirali na to, koliko bo kdo vrgel v zakladnico. To je 
zakladnica tega sveta. V to zakladnico res darujemo naše darove, 
prihranke, denarna sredstva, ki so nujno potrebna, sicer kakšne stvari ne 
bi mogli izpeljati, kot denimo nakup naših novih orgel. Pomembno pa je 
hkrati tudi Kako? Za kaj? Zakaj? darovati svoj dar. Zato pa je tudi 
zakladnica, ki predstavlja zakladnico v večnosti. V to zakladnico pa 
polagamo in prispevamo predvsem dobroto s katero darujemo, veselje in 
darežljivost pri darovanju, celo kdaj odtržek od svojih ust zaradi drugih 
lačnih ust in še marsikaj temu podobnega, ko darujemo v naše nabiralnike, 
puščice, na nakazila, stisnemo komu v roke …  
 
Ob zahvalni nedelji se zato iskreno zahvaljujem vse v župniji, ki s svojim 
bitjem in žitjem živite naše župnijsko občestvo in ste v njem in zanj toliko 
krat pripravljeni darovati svoj čas, svoje darove, veselje, talente in še kaj, 
da je v župniji vse, kar mora biti, tudi storjeno in postorjeno. Hvala za vaše 
pridne roke in srce, ki naj še naprej z veseljem vodi vaše korake in 
odločitve za dobra dela, da jih tako skrbno, za vse dobro, polagate v tisto 
zakladnico večnega življenja.  

            mag. Srečko Hren, župnik  
 



PRIHODNJI DOGODKI V ŽUPNIJI  
 

Delavnice Karitas:  
Delavnice so odvisne od takrat veljavnih pogojev.  

sreda, 10. 11. 2021, 17.00 – izdelava vizitk 
sreda, 17. 11. 2021 – izdelava venčkov (osnova), 17.00 

torek, 23. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00  
sreda, 24. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00 

četrtek, 25. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00 
sobota, 27. 11. 2021 – prodaja venčkov na tržnici  

Za vse udeležence je obvezen pogoj PCT! 
 

Srečanje zakonskih jubilantov:  
Srečanje je odvisno od takrat veljavnih pogojev.  

Srečanje bo v smislu, da kljub vsemu le nekako obeležimo jubilej in 
bo srečanje pod temi pogoji organizirano in izpeljano.  
Nedelja, 21. 11. 2021, 9.00, zadnja nedelja cerkvenega leta. 

Prosimo, da pari, ki letos praznujejo okrogel jubilej (5, 10, 15 … let 
zakonske zveze), prijavijo oziroma zabeležijo svojo prisotnost pri 

jubilejni sv. maši ob 9. uri: v pisarni, po telefonu ali elektronski pošti. Pri 
prijavi navedite imeni in priimka, datum in kraj cerkvene poroke ter 

kakšen kontakt. Vabljeni!  
Za vse udeležence je obvezen pogoj PCT! 

 

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

Družinska sv. maša:  
1. adventna nedelja, Nedelja Karitas, 28. 11. 2021, 9.00 

Za vse udeležence je obvezen pogoj PCT! 
 

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

TEDEN KARITAS – 22. – 28. 11. 2021  
Geslo: SRCE, ki sprejema.  

sreda, 24. 11. 2021 – Ponikva: 13.30 romarska sv. maša bo predvajana po 
TV in spletnih medijih.  

sreda, 24. 11. 2021 ob 20.00 – Klic Dobrote, dvorana Golovec v Celju.  
Nedelja, 28. 11. 2021 – 1. adventna nedelja, Nedelja Karitas.  

 

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

SREDA, 10. 11. 2021, OB 16. URI – SREČANJE MAVRIČNE SKUKPINE  
 

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

ZAHVALA KRAJANOM ŠEŠČ ZA UREJANJE CERKVE.  
Od 8. – 21. 11. 2021, vabljeni krajani Sv. Lovrenca. 

 
 



ZAHVALNA  
NEDELJA,  

 

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  
             

 

Ponedeljek, 8. 11.  
Bogomir, škof 

Mod 1,1-7; Lk 17,1-6 
 

 
 

18.00 za + Marijo Hribar  
 

 

Torek, 9. 11.  
Posvetitev lateranske baz. 

1 Kor 3,9b-13.16-17; Jn 2,13-22 
 

 
 
 

18.00  za + Zvoneta Nemca – 30. dan  
 

 

Sreda, 10. 11.  
Leon Veliki, papež 

2 Kor 5,14-20; Mt 16,13-19 
 

 
 

07.00 za duše v vicah  
 

 

Četrtek, 11. 11.  
Martin, škof 

Iz 61,1-3a; Mt 25,31-¸46 
 

 
 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Martina Gradiča – obl.  
             

 

Petek, 12. 11. 
Jozafat, škof, mučenec 
Rim 15,14-21; Lk 16,1-8 

 

 

 

10.00 maša v domu upokojencev  
18.00 za + Antona Podkrajška  
             

Sobota, 13. 11. 
Stanislav Kostka, redovnik  

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

 
 

18.00 za + Martina in Pavlo Jager, Avgusta in    
            Zinko Lamot  ter vse + sorodnike  

 

 

33. NEDELJA 
MED LETOM  

14. 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 + Jožefa Potočnika  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Franca Sereca, Andreja Zagožna in  
            pokojne planince 
            za + Martina Vrbiča 
            za + Danijela Veterška-obl. in vse  
            + Vetrškove in Kobalove 
Sv. Lovrenc:  
15.00 zahvalna sv. maša  
 

 
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  


