
 
 

 
 

 

 

 

 
6. 3. 2022 

1. POSTNA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 10  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 

Evangelij 
Lk 4,1-13 

 
 

JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA 
 

 

 Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega 
Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič 
pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi 
minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji 
Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je 
odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.« 
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa 
kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to 
oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko 
jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me 

moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!« 
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: 
»Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate 
zapovedoval, da te obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne 
zadéneš ob kamen.« Jezus mu je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga!« 
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od 
njega. 

 

 PAVLOV LIST 



 
ODPOVED JE V KRŠČANSTVU  

POPOLNOMA OSMIŠLJENA  
 
 

Začetek postnega časa v vsakem izmed nas vzbudi razmišljanje na težke in neke 

predpisljive čase v Cerkvi, ko se je potrebno neizmerno, požrtvovalno, 

odrekljivo, naporno, skorajda nadčloveško nečemu samo odpovedovati in 

odpovedovati in se s tem mrcvariti in trpinčiti. Večkrat si celo prav zaradi 

postne postave odrekanja nakopljemo občutek naše neuspešnosti, 

nezadostnosti in občutka krivde ob naši nezvestobi danim postnim obljubam.  
 

Če razumemo in razlagamo in predvsem dojemamo odpovedovanje samo na 

tak način, potem joj nam, ker nam vse potem tako in jako težko pada na našo 

dušo in naše telo. Potem v srcu vsaj na tiho in nekoliko zasenčeno skorajda 

bentimo po postnih odpovedih. A v krščanstvu ničesar, kar je povezano z 

odpovedjo ni zaradi niča; da bi torej na tistem mestu, kjer se nahaja naša 

potreba in se ji odpovemo, ostal prazen prostor. Ne, in nikakor ne! 

Odpovedujemo se vedno zaradi tega, da na tisto »zvotljeno in prazno mesto«, 

ki nastane po odpovedi, stopi kvalitetno nekaj pomembnega, celo 

najpomembnejšega. Zato je v tem primeru potrebno nujno najti odgovor na 

vprašanje: Zakaj se torej temu in temu odpovedujem? Če zaradi tega, da želim 

priti do popolnejše ljubezni do sebe in do drugih, zakaj bi bila potem odpoved 

težka? Mar za nas še ni dovolj vzvišen cilj ljubezen, tista prava, do sebe in do 

bližnjih? Nas še torej kaj vleče nazaj? Da, grešna navezovanja in telesna in dušna 

zavezništva z grehom nam ne dajo, da bi spregledali in videli bistvo odpovedi. 

Pojdimo torej rajši od zadaj naprej: najprej je ljubezen, zaradi katere se 

odpovedujemo stvarem. In če je tako, potem je vsaka odpoved popolnoma 

osmišljena. Če delamo vse iz ljubezni, potem ni vzroka in razloga, da bi odpoved 

tudi v postu postavljali pod vprašaj. Kristjani pač vse osmišljujemo v ljubezni in 

z ljubeznijo našega Gospoda. Mar ni tako? Česa se nam je potem bati? Zaradi 

ljubezni - ljudje božji - zaradi ljubezni se vse more in vse zmore. Trkam najprej 

na svoje lastne prsi: mea culpa.  
 

mag. Srečko Hren, župnik in dekan 



BOŽJE IME JE USMILJENJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

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

KRIŽEV POT - POSTNI PETKI OB 17.30. VABLJENI.  
 

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

KONCERT MePZ RISTO SAVIN ŽALEC 
Sobota, 12. marca 2022, ob 17.00 – cerkev sv. Pavla v Preboldu. Vabljeni.  

 

TELESNA DELA 
USMILJENJA  

 

lačne nasičevati 
žejne napajati 

popotnike sprejemati 
nage oblačiti 

bolnike obiskovati 
jetnike reševati 

mrliče pokopavati 
 

DUHOVNA DELA 
USMILJENJA  

 

grešnike svariti 
nevedne učiti 

dvomljivcem prav svetovati 
žalostne tolažiti 

krivico voljno trpeti 
žalivcem iz srca odpustiti 

za žive in mrtve Boga prositi 
 



 

ŽUPNIJA PREBOLD - ŠKOFIJA CELJE  

ZA POMOČ UKRAJINI 

 
Materialno pomoč za Ukrajino zbiramo pred Škofijskim domom v 

Vrbju, od ponedeljka do petka med 8.00-14.00.  
Kontaktna telefonska številka 051 658 650. 

 
Zbiramo artikle tudi v prostorih Župnijske karitas Prebold. 

Kontaktna telefonska številka je 031 282 213 (ga. Bernarda). 
 
Zbiramo  

 
materialna pomoč: 
1. suha ali trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne    
     potrebujejo hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana,  
     konzerve-pašteta, ribe, narezek…), 
2. higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in  
     šampon za osebno nego, pasta in ščetke), 
3. higienske robčke in plenice,  
4. vodo v plastenkah 
5. oblačila za otroke, bombažne posteljnine, novo spodnje perilo in  
     nogavice, 
6. odeje in spalne vreče 

 
finančna pomoč:  

Darujete lahko preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,  
1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0214 0001 5556 761 
Sklic: SI00 870 

Namen: Pomoč Ukrajini 
 

Prispevek v višini 5 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom 
KARITAS5 na 1919. 

Več informacij na https://www.karitas.si 
 

 

https://www.karitas.si/


MAŠE TEGA TEDNA 
 

 

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 Piška in + sorodnike  
 

 

Ponedeljek, 7. 3.  
Perpetua in Felicita, mučenki 

3 Mz 19,1-2.11-18; Mt 25,31¸-46 
 

 

18.00 za + Cecilijo Marcen - obl., Janeza  
            Senovca, starše Antonijo in Viktorja ter     
            vse + Senovčeve  
 

 

Torek, 8. 3.  
Janez od Boga, redovnik  

Iz 55,10-11; Mt 6,7-15 

 

 

18.00 za + očeta Jureta – obl. in vse + iz družine  
            Tokmadžić  
               

 

Sreda, 9. 3.  
Kunigunda, kraljica 

Jon 3,1-10; Lk 11,29-32 
 

 
 

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro 
 

 

Četrtek, 10. 3.  
40 mučencev 

Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12 
 

 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Ano Kupec  
 

 

Petek, 11. 3. 
Benedikt, škof 

Ezek 18,21-28; Mt 5,20-26 
 

 

17.30 križev pot: za + Krkove, Kudrove,  
            Pozničeve in Cafutove 
18.00 za + Antona Breznikarja  
 

 
 

Sobota, 12. 3. 
Inocenc I., papež 

5 Mz 26,16-19; Mt 5,43-48 
 

 

18.00 za + starše Silvo in Edija Potočnik in za  
            Terezijo Vurkeljc ter Julko Brečko, ter  
             za + starše Amalijo in Jožeta Herodež in  
             Frančiško Herodež  
                  

 

2. POSTNA NEDELJA  

13. marec 2022 
1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27;  

Fil 3,17-4,1; Lk 9,28-36 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + duhovnika Franca Sereca – obl.  
             

Marija Reka 
10.30 za pokojnega Julija Gradiška 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 in dekan 
 
 


