
 
 

 
 

 

 
30. 1. 2022 

4. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 
Štev. 5  

                  Letnik XVIII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 4,21-30 

 

 
JEZUS NI PREROK SAMO ZA JUDE 

 
 

Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: 
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor 
ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se 
besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih 
ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa 
jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta 
pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo 
slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri 

tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega 
preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov 
je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest 
mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k 
nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko 
gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen 
nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici 
zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na 
katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je 
šel sredi med njimi in je hodil dalje. 

 
 

 PAVLOV LIST 



ZDRAVILO ZOPER PREDSODKE 
 

Če premoremo kaj iskrenosti, bomo priznali, da smo do ljudi, ki nam niso pri 
srcu, pogosto zelo pristranski, celo krivični v mislih, sodbah in ravnanju. 
Takšnemu odklonilnemu odnosu do nekoga brez utemeljenih razlogov 
pravimo predsodek. S predsodki smo bolj ali manj obremenjeni vsi do 
zadnjega, le da tega pri sebi ne vidimo, pri drugih pa nas močno bode v oči. 
 

Ko je Jezus prišel v domače mesto Nazaret, je šel (kot smo brali preteklo 
nedeljo) kot veren Jud na sobotni dan v shodnico. Potem ko je na namig 
načelnika shodnice prebral odlomek iz preroka Izaija, je zbranim rojakom 
spregovoril. Kazalo je, da bo njegov govor naletel na ugoden odmev v njihovih 
srcih. Evangelist Luka poroča, da so mu »vsi pritrjevali in strmeli nad 
radostnimi besedami, ki jih je povedal«. Kmalu pa začenjajo v Nazarečanih 
prevladovati predsodki, ki jih izraža vprašanje »Ali ni to Jožefov sin?« in z 
drugimi besedami: »Tale, sin tesarja, nam bo solil pamet?« Pater Ivan Škrinjar 
k temu dogodku pripominja: »Nazarečani se pohujšujejo nad vsem, kar vsak 
dan opazujejo v Jezusovi družini: stan brez posebnega ugleda, uboštvo in 
pomanjkanje, morda vsakdanje nepopolnosti Jezusovih sorodnikov … Pogubna 
je zanje malenkostna strast vaške nevoščljivosti.« Jezus jih opomni, naj ne 
zapirajo svojih src pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih ust, in naj se ne 
postavljajo za razsodnike, koga sme s svojo močjo ozdraviti in koga ne. To jih 
tako razjezi, da ga hočejo pahniti v prepad. Predsodki so za mnoge ljudi 
nepremagljiva ovira za sprejem resnice. Predsodek namreč pomeni 
prostovoljno slepoto, zatiskanje oči pred resnico. 
 

Zdravilo za te vrste slepoto je ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol Pavel poje 
hvalospev v drugem berilu današnje nedelje, »se ne veseli krivice, veseli se pa 
resnice«. Ljubezen ti odpre razum in srce za Boga, ljubezen ti pomaga 
dobrohotno gledati na ljudi okoli sebe. Premisleka je vredno spoznanje sv. 
Avguština, ki pravi: »Veliko resnico moreš objeti le z veliko ljubeznijo.«  
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
SREDA, 2. 2. 2022 – SVEČNICA 

PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA 
Sv. maša je ob 9. uri. Pri sv. maši bo blagoslov sveč,  

ki jih boste lahko dobili v cerkvi. Blagoslovljene sveče bodo na razpolago 
cerkvi čez dan. Hvala tudi vsem, ki ste postavili jaslice - od katerih se 

»poslavljamo« - v cerkvi in tudi tiste pred njo in hvala, da jih boste 
pospravili. Hvala za vašo požrtvovalnost in pomoč. 



PRVI ČETRTEK, PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA  
so v tem tednu. Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Na prvo nedeljo 

vabljeni tudi k darovanju za potrebe župnije. Hvala za vaše stalne darove, 
ki jih namenjate potrebam, da pridemo skozi mesec z vsemi stroški. 

Zaupanje je tudi tukaj na prvem mestu, zato vsot, koliko se je nabralo, 
osebno ne oznanjujem. Zneski so podobni in hvala vam za vsak znesek, ki 
se nabere tudi na prve nedelje v mesecu. Včasih seveda pozabim omeniti, 

pa tudi navaditi se moram tega, da mi bo normalno omeniti in vas 
povabiti k darovanju. Darovana vsota je vedno zabeležena v finančnem 

poročilu župnije in pogled ima vsak, če pride in vpraša. Vsot ne oznanjam, 
kajti nočem s tem vabiti tatov v župnišče, bili so že nekajkrat in tudi 

takratni župnik je bil že napaden. Ne želim – in verjamem, da tudi nihče 
od vas ne - izpostavljati svojega življenja, če ni potrebno. Zato verjamem, 

da razumete. Hvala torej za darove. Ko človek malo pogleda okoli po 
župniji in v župnijo, so vse to vaši darovi dobrote, ki so vidni tudi na 

zunaj, zato ste/smo lahko ponosni na to.  
 

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

HVALA KRAJANOM MATK   
za urejanje cerkve. Od 31. 1. do 13. 2. 2022 vabljeni krajani Šešč. 

 

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

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA  
IN JEGLIČEV DIJAŠKI DOM V ŠENTVIDU V LJUBLJNI 

vabita osmošolce in devetošolce na  
INFORMATIVNA DNEVA NA DALJAVO  

v petek, 11. februarja 2022, ob 9.00 in 15.00  
in v soboto, 12. februarja 2022, ob 9.00.  

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani gimnazije: stanislav.si.   
 

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

DIJAKI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE  
V ŠENTVIDU V LJUBLJANI V ANINEM DOMU  

Od 4. – 6. februarja 2022 bodo dijaki na duhovnem vikendu v Aninem 
domu. V soboto bodo sodelovali s petjem in z uvodi pri sv. maši. 

Sodelovali bodo tudi v nedeljo pri 9. sv. maši.  
  

 
 
 

 
 



Sob., 29. 1. 22, 18.00 za + starše Franca, Marijo Zagožen; moža, očeta Mirka Hirci-obl. 
                                           za + mamo Betko Matko – obl. in stare starše  

 

4. NEDELJA MED 
LETOM 

30. januar 2022 
Jer 1,4-5.17-19; Ps 71; 

1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Marijo Hribar  
 

Marija Reka 
10.30 za + Viktorja in Marijo Doler, + Naratove,  
            Zimoharjeve ter Albina Doler 
 

 

Ponedeljek, 31. 1.  
Janez Bosko, ustan. salezijancev 

Ef 3,8-12; Jn 10,11-16 
 

 
 

18.00 za + Radota Krka – obl.  
 
 

 

Torek, 1. 2.  
Brigita Irska, opatinja  

Apd 22,3-16; Ps 117; Mr 16,15-18 
 

 
 

18.00  za + Angelo Kreinz  
 
               

 

Sreda, 2. 2.  
Jezusovo darovanje - Svečnica 

2 Sam 7,4-17; Mr 3,1-6 
 

 
 

09.00 na č. sv. Jožefu za duhovnike, njihovo  
             stanovitnost in svetost 
 

 
 

Četrtek, prvi, 3. 2.  
Blaž, škof, mučenec 

2 Sam 7,18-19.24-19; Mr 4,21-25 
 

 
 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Mirana Brška  
 
 

 
 

Petek, prvi, 4. 2. 
Oskar, škof 

1 Kor 2,1-10a; Mt 5,13-16 
 

 
 
 

07.00 po namenu  
 
            

 
 
 

Sobota, prva, 5. 2. 
Agata, devica, mučenka 

2 Sam 12,1-7a; Mr 4,35-41 
 

 
 

07.00 po namenu  
18.00 za + Ivana Juharta – obl. ter za ostale  
            Juhartove in Penslove 
            za pokojno Ivano in Karla Vošnjak in  
            + Apolonijo Grenko 
                        

5. NEDELJA MED 
LETOM, PRVA 

6. februar 2022 
Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138; 
1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 

 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ivana Stepišnika  
 

Marija Reka 
10.30 za + Jožefa Hribarja-obl. in sorodnike  

 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja Župnija 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  
 


