
 
 

 

 
6. 2. 2022 

5. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 
Štev. 6  

                  Letnik XVIII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 5,1-11 

 

 

APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM 
 

 

Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da 
bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal ob 
Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki 
sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in 
so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed 
čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj 

odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil. 
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje 
mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se 
trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so 
to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili 
so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in 
napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl Simon Peter, je 
padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen 
človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, zaradi 
ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba 
in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj 
se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli 
za njim. 
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» … SO PUSTILI VSE IN ŠLI ZA NJIM.« 
Vedno preseneča tako imenovani evangelijski radikalizem, ki se kaže v 
svetopisemski ugotovitvi: » … so pustili vse in šli za njim.« Nanaša se na 
apostole, ki so večkrat pustili svoje delo in odšli za Jezusom, dokončno na 
koncu, ko so mu zvesto sledili in pričali zanj tudi s svojim jasnim 
pričevanjem, čeprav jih je to večkrat stalo zaničevanja in celo trpljenja. NA 
koncu tudi smrti v mučeništvu za Gospoda. Sila za Božje kraljestvo jih je 
gnala naprej, da so vse to zmogli. Biti utrujen od ljubezni, je verjetno 
najslajša utrujenost. Vse druge utrujenosti so nam večkrat kar veliko 
breme. A če že mora biti breme, se verjetno strinjamo, da je slajše breme, 
če smo utrujeni od ljubezni. Verjetno bi bilo bolje besedno zvezo »utrujen 
od ljubezni« zamenjati z izrazom »zmatran od ljubezni«, ki se bolj nanaša 
in opisuje utrujenost po delu, ki smo ga pošteno opraviti in smo zato 
utrujeni. Čeprav tudi ljubezen zna utrujati, kajne.  
A če dobro pomislimo, to ni ljubezen. Včasih se nam zazdi, da vidimo kje 
preveč ljubezni A to je varljivi občutek, kajti ljubezni nikoli ne more biti 
preveč. Občutek, ki ga imamo, da je kdaj ljubezni preveč, je bliže spoznanju, 
da je nismo prav izmerili in je tudi ne v pravi meri in na pravi način 
izkazovali. Izraz: preveč ljubezni ne pomeni zares preveč ljubezni, to je 
nemogoče. Pomeni bolj pretiravanje v stvareh, ki smo jih imeli za izraz 
ljubezni. Koliko staršev se v odnosu do otrok srečuje z bridkim kasnejšim 
življenjskim spoznanjem: »Vse sem mu dal; vse sem mu nudila, čisto vse je 
imel, zdaj pa taka nehvaležnost za vse.« Ni namreč dati vse prava ljubezen, 
ampak je dati to, kar je potrebno. To je verjetno največja modrost ljubezni 
in hkrati tudi največja bolečina, dati to in samo to, kar je potrebno, tudi 
opozorilo, tudi kazen, tudi svarilo, tudi kaj odkloniti ... Včasih se nam naša 
dobrota srca, da bi komu dali vse, čisto vse materialno, vrne kot boleč 
bumerang. Ne vrne se nam za vrat, ampak v srce se nam vrne kot bolečina 
srca, ki je drugačna, popolnoma drugačna bolečina od vseh drugih bolečin. 
Zato je edino, kar moramo date vse drugemu, moramo dati samega sebe, 
in to vsega.  
Ljubezen nas nosi, celo poletimo lahko z njo v nebo in nebesa ob dobrem 
dejanju, ki ga naredimo. Ljubezen nas razpoložuje za vsa dobra dela, vse 
napore, tudi trpljenje. Zato: Ljubil sem! Ljubim! Ljubil bom, pa naj stane 
kolikor hoče. Preteklik in prihodnjih se sploh ne podata ljubezni ali pa se ji 
sploh ne podata. Ne moremo namreč govoriti: ljubil sem, ali pa: ljubil bom, 
ampak: ljubim! To je večni sedanjik! No, pa smo iznašli še en slovnični čas. 
Ob pretekliku, prihodnjiku in sedanjiku, še večni sedanjik!  
 

               mag. Srečko Hren, župnik 



PONEDELJEK, 7. 2. 2022 – POUKA IN VEROUKA PROST DAN  
 

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

TOREK, 8. 2. 2022 - PREŠERNOV DAN  
 

 
 

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

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 
IN JEGLIČEV DIJAŠKI DOM V ŠENTVIDU V LJUBLJNI 

vabita osmošolce in devetošolce na 
INFORMATIVNA DNEVA NA DALJAVO 

Podrobnejše informacije najdete na: stanislav.si 
 

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

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA A.M. SLOMŠKA IN DIJAŠKI DOM V MARIBORU  
vabita osmošolce in devetošolce na  

VIRTUALNA INFORMATIVNA DNEVA.  
Več na: facebook: @zgamsinavrh; instagram: @skofijskagimnazijamaribor  

 

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

HVALA OTROKOM ZA DAR ZA OTROKE   
Iskrena hvala otrokom, ki so zbirali svoje darove v škatlico adventnega 

koledarja. Ob petih škatlicah, ki ste jih vrnili, in z darovi iz učilnice, se je nabralo 
dobrih 80 €. Ko otroci darujejo in zbirajo za otroke, je človek vedno ganjen, zato 

hvala otrokom in tudi še kakšni roki v družini,  
ki je prispevala svoj dar.  

 

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

KUPIM/O KOZO ZA DRUŽINO V AFIKI  
Slovenska karitas vabi, da se kot družina odločite in kupite kozo družini v Afriki. 

Za kozo družina potrebuje 20 €. Vabljeni starši, otroci in drugi k akciji za 
preživetje družin v Afriki. Pri verouku bomo zbiral denar in ko ga bo dovolj za 
eno kozo, jo bomo »šli kupit« in jo podarili družini v Afriki. Ko se bomo znašli s 
kakšnim evrom več v roki za tisto, kar bomo  kupili, predlagam ključnik: # To 

imam za kozo.  
 

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

ISKRENA HVALA SODELAVKAM KARITAS-A  
za požrtvovalnost in pomoč, da so temeljito očistile in dezinficirale 

Anin dom.  
 

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

HVALA MLADIM, DA SO POSPRAVILI JASLICE V CERKVI.  
Prav tako hvala vsem, ki so pospravili jaslice pred cerkvijo. 



Sob., 29. 1. 2022, 18.00 za + Ivana Juharta-obl., pokojne Juhartove in Penslove  
                                                za + Ivano in Karla Vošnjak ter + 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  

 

Ponedeljek, 7. 2.  
Rihard, kralj 

1 Kr 8,1-7.9-13; Mr 6,53-56 
 

 
 

18.00 za + Franca Rukav 
 
 

 

Torek, 8. 2.  
Prešernov dan 

1 Kr 8,22-23.27-30; Mr 7,1-13 
 

 
 

18.00  za + Ano Kupec  
 
               

 

Sreda, 9. 2.  
Apolonija, devica, mučenka 

1 Kr 10,1-10; Mr 7,14-23 
 

 
 

07.00 za srečno zadnjo uro  
 
 

 
 

Četrtek, 10. 2.  
Sholastika, devica, redovnica 

1 Kr 11,4-13; Mr 7,24-30 
 

 
 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Ivana Klančnika – 8. dan  
            v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo  
             in blagoslov  
 

 

Petek, 11. 2. 
Lurška Mati božja 

1 Kr 1,29-32; Mt 7,31-37 
 

 
 
 

18.00 za + Antona Breznikarja  
 
            

 

Sobota, 12. 2. 
Humbelina, redovnica 

1 Kr 12,26-32; Mr 8,1-10 
 

 
 

18.00 za + starše Franca in Marijo Verdel- obl.  
            ter + vse sorodnike  
            za + Antona Podkrajška – obl.   
                        

5. NEDELJA MED 
LETOM 

13. februar 2022 
Jer 17,5-8; Ps 1; 

1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Fani in Ignaca Novak, stare  
             starše Pavlo–obl.,in Ivana Cestnik in teto  
             Marijo Cestnik 
             za + Marijo Hribar – obl.   
 

Marija Reka 
10.30 za + iz družine Jerman  
 

 

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  


