
 
 

 
 

 

 

 

 
27. 2. 2022 

8. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 
Štev. 9  

                  Letnik XVIII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

 

Evangelij  
     Lk 6,39-45 

                GOVORJENJE RAZODEVA  
              ČLOVEKOVO NOTRANJOST 

Tisti čas je Jezus povedal 
učencem tole priliko: »Mar more 
slepi voditi slepega? Ali ne bosta 
oba padla v jamo? Učenec ni nad 
učiteljem. Toda vsak, ki bo 
izučen, bo kakor njegov učitelj. 

Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, 
bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš 
reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, 
ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v 
svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz 
svojega očesa in potem boš videl, da lahko 
odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata. 
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet 
ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako 
drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. 
Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo 
z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega 
zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz 
hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo 
namreč njegova usta.« 
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 S. Gregorčič 
V pepelnični 

noči 



OB ZAČETKU POSTNEGA ČASA:  
ALI SE SPLOH ZAVEDAM, DA … 

 
 

… je moje življenje v bistvu iskanje – vedno in stalno – tiste božje 
podobnosti v meni samem? Ja, ja, tiste, prav tiste in nobene druge 
podobnosti, saj smo iz ljubezni Boga ustvarjeni, želeni, spočeti in ljubljeni. 
Zato je tako zelo pomembno, da jo vedno iščemo in najdemo, ker edino 
tako izvemo, da smo bitja vredna ljubezni. A kako jo najti to Bogo-
podobnost? Kako?  

 

Zdi se mi, da je postni čas, ki ga na pepelnično sredo začenjamo, pravšnji 
čas, po svojem bistvu pa milostni čas, da Bogo-podobnost v sebi nujno 
odkrijemo, če ne smo in bomo zapravili priložnost, ko bi lahko kaj naredili, 
se do česa pomembnega dokopali, kaj grešnega in napačnega celo 
spremenili in v bistvu odkrili, da smo zapravili oziroma spremenili 
milostni postni čas v še eno vsakdanjost in povprečnost in že pretirano ter 
škodljivo navajenost. Navajenost na nekatere stvar, rečí, tudi odnose. 
Odnosi med nami pa ne morejo in ne smejo biti stvar le naše navade, saj bi 
jih tako oropali tiste prave vsebine. Prava vsebina odnosov smo v bistvu 
mi sami, naše življenje, predvsem pa naša želja po ljubezni, sprejetosti, 
bližini, toplini srca in želja drug drugega.  
 

Da smo vredni ljubezni, to moramo odkriti, saj bomo tako bolj dali 
priložnost ljubezni kot grehu in to vedno bolj, da bo na koncu ostala le še 
ljubezen. Z Božje strani tako ali tako ni bilo nikoli nič in ničesar drugega 
kot ljubezen. Tista, ki nas more v Trpečem Gospodu prevzeti, zresniti in 
pognati v akcijo naše srce v spreobrnjenje vseh našim misli, besed in 
dejanj, ki ne izražajo ljubezni.  
 

Naj bo postni čas tisti čas, v katerem bomo vedno zbrali dovolj poguma in 
pred Gospoda prinašali sami sebe, take, kakršni smo. Človek človeka kdaj 
odkloni, se obrne stran, ga celo zapusti, ko se mu da spoznati v vsem, kar 
je, tudi v slabostih in grešnostih. Bog pa, kakor da bi takrat, ko nas vidi pred 
njim stati ali pa klečati grešne in slabotne, objokane in obupane, 
zaskrbljene in trpeče nad samim seboj in drugimi, nas želi še bolj priviti k 
sebi in nas še bolj objeti in nas zavedno držati ob sebi. Naj bo letošnji postni 
čas, čas, v katerem bomo vedno čutili krepak in očetovsko-materinski 
usmiljeni Božji objem vseh naših solza, bolečin in grehov ter vseh 
prizadevanj za krotitev naših grešnih strasti.  
 

            mag. Srečko Hren, župnik in dekan 
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PEPELNIČNA SREDA (2. 3. 2022) 

Sv. maši bosta ob 7.00 in 18.00. Vabljeni k obredu pepeljenja.  
»Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš.« 

 

 
 

POSTNA POSTAVA 
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek.  

Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.  
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  

Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim 
dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.  

Kadar je praznik na petek, post in zdržek odpadeta.  
 

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

ZAHVALA KRAJANOM SV. LOVRENCA ZA UREJANJE CERKVE.  
Od 28. 2. – 13. 3. 2022 vabljeni krajani Latkove vasi.  

 

******************** 
PRVI PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA SO V TEM TEDNU.  

Hvala tudi za dar na prihodnjo, prvo nedeljo v mesecu.  
 

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

       UGANETE, KAJ POMENI ŽE ŠTEVILKA            V DANAŠNJEM                     
PAVLOVEM LISTU? JE V ZVEZI NA »K«.  

 

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

V PRIHODNOSTI:  
ZIMSKE ŠOLSKE IN VEROUČNE POČITNICE: 

28. 2. – 4. 3. 2022 
*****  

KONCERT MePZ RISTO SAVIN ŽALEC  
Zaradi objektivnih razlogov je prestavljen iz sobota, 5. marca 2022, ob 

17.00, na soboto, 12. marca ob 17.00 – cerkev sv. Pavla v Preboldu 



Sob., 26. 2. 2022, 18.00 za + Tončija Cilenška ter starše Cilenšek in Cestnik 
 

 

8. NEDELJA MED 
LETOM 

27. februar 2022 
Sir 27,4-7; Ps 92;  

1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Amalijo – obl. in Ivana Erdelij                
            za + Mateja Golhleba  
            v zahvalo za zdravje      
Marija Reka  
10.30 za + Karla – obl, starše Otavnik, starše in  
            brata Julija in Rudija Gradišek ter Marijo  
            in Miha Cestnik 

 

Ponedeljek, 28. 2.  
Roman, opat 

1 Pt 1,3-9; Mr 10,17-27 
 

 

 

18.00 za + Stanislava Kropivška – 8. dan  
 
 

 

Torek, 1. 3.  
Albin (Zorko), škof 

1 Pt 1,10-16; Mr 10,28-31 
 

 

18.00  za + Ivana Klančnika – 30. dan  
              za + Petra Uplaznika – 30. dan   

 
 
 

Sreda, 2. 3.  
Pepelnica, strogi post 

 
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-21;6,1-2 

Mt 6,1-6.16-18 
 

 

07.00 za + stare starše Franca in Rozalijo  
            Doler, stare starše Martina in Marijo  
            Lebič ter + sorodnike  
            za zdravje (M. S.) 
            na čast sv. Jožefu za sveto Cerkev  
18.00 za + Ano Kupec  
 

 

Četrtek, 3. 3.  
Kunigunda, kraljica 

5 Mz 30,15-20; Lk 9,22-25 
 

 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Bebo Večko  
             za + Maksa Kača – obl.  
 

 

Petek, prvi, 4. 3. 
Kazimir, poljski kraljevič 

Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15 
 

 
 
 

07.00 po namenu (Neže Krk) 
            

 

Sobota, prva, 5. 3. 
Olivija, mučenka 

Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32 
 

 

07.00 po namenu (Alenke Krk) 
18.00 za + starše Mihaela - obl. in Marijo  
             Nemevšek 
             za + Ernesta Šarlaha – 30. dan 
             za + sestro Marto-obl, in + iz družine Žulič  
 

1. POSTNA NEDELJA 
PRVA 

6. marec 2022 
5 Mz 26,4-10; Ps 91;  

Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Radota Krka ter vse + Krkove in   
            Kudrove 
Marija Reka 
10.30 za + Marcenove, Martina Germadnika,  
             Vinkota Pišek in + sorodnike  

 


