
 
 

 

 
 

 

 
13. 3. 2022 

2. POSTNA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 11  
                  Letnik XVIII. 

 
 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 
 
 

Evangelij 
Lk 9,28-36 

 
 

JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI 
 

 

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in 
šel na goro môlit. Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo 
sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila 
sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in 
govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v 
Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je 
premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo 
veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta 

odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč 
vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih 
obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: 
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se je ta glas zaslišal, 
je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so 
videli. 

 
 

 PAVLOV LIST 



POSTAVIMO ŠOTOR V DOLINI 
 

Evangelij druge postne nedelje nam pripoveduje o Jezusovem spremenjenju na 
gori, ki so mu bili priče trije izbrani učenci. Petra je pogled na poveličanega 
Učenika tako očaral, da bi kar ostal in prišel je na dan s predlogom, da bi tam 
gori postavili tri šotore: Jezusu, Mojzesu in Eliju. Če smo pozorni, zlahka 
ugotovimo, da je Jezus te besede preprosto preslišal, sploh jih ni komentiral. 
Nekateri razlagalci tega dogodka poudarjajo, da »Bog ni prišel na zemljo zato, 
da bi mu človek postavljal hiše, v katerih naj bi prebival, marveč je prišel zato, 
da bi prebival v hišah in domovih, kjer mi prebivamo« (Lojze Bratina). Že v stari 
zavezi namreč Bog, ki je sklenil zavezo z izvoljenim ljudstvom, o sebi pravi, da 
je »ljubosumni Bog«, ki ne trpi poleg sebe nobenih drugih bogov. Bog nove 
zaveze, ki je zavezo z nami sklenil z daritvijo lastnega življenja za vse človeške 
otroke, pa nam pravi, da živi sredi med nami. Njegove poteze so vtisnjene v srce 
vsakega človeka. Tudi tvojega in mojega.  
Toda naš Bog je zahteven Bog. Ne moremo se ga otresti s tem, da mu vsak dan 
odmerimo nekaj minut za molitev, vsako nedeljo eno urico za mašo. Hoče, da 
mu služimo vsak dan, vsako uro, vsako minuto. Hoče, da gremo za njim po poti 
križa. Prvi v tej dolgi in neskončni procesiji je on. Njegov zgled nas spodbuja, 
njegova ljubezen ohranja in poživlja našo ljubezen. 
Ko občudujemo številne cerkve in cerkvice po slovenskih hribih in gričih, ne 
smemo prezreti dejstva, da so naši predniki ob domovih, ki so se nizali eden k 
drugemu, postavili Božjo hišo – župnijsko cerkev. V tiste cerkve na gričih so 
nekajkrat na leto poromali za veselje srca in za okrepitev duha. V cerkvi sredi 
vasi pa so se vztrajno zbirali dan za dnem, v večjem številu nedeljo za nedeljo. 
Ob obhajanju Gospodove daritve so črpali moč za medsebojno darovanje. Jezus 
želi, da mu »postavimo šotor v dolini« – sredi vsakdanjih življenjskih opravil in 
obveznosti, skrbi in dolžnosti, težav in radosti. Najbolj ljubi so mu čisto 
vsakdanji prostori, ki so blagoslovljeni in posvečeni z ljubeznijo in dobroto. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 

 
 

Vabljeni k vašemu osebnemu prispevku k vsebinskim poudarkom sinode. 
Zato obiščite spletno stran Škofije Celje in prispevajte svoj del z 

anonimno anketo, ki jo najdete v jasno vidnem zavihku.  
 



 
1 – O razširjenosti Svetega pisma in cerkvenega nauka o družini 

a) Kakšno je poznavanje svetopisemskih besedil in dokumentov II. vatikanskega 
koncila: Gaudium et Spes, Familiaris consortio in drugih dokumentih 

pokoncilskega učiteljstva o vrednosti družine v nauku katoliške Cerkve? Kako 
poteka vzgoja vernikov za življenje po cerkvenem nauku?  

b) Tam, kjer cerkveni nauk poznajo, ali ga sprejemajo v celoti? Ali nastajajo 
težave pri njegovemu uresničevanju? Katere?  

c) Kako se cerkveni nauk širi v kontekstu pastoralnih načrtov na narodnem, 
škofijskem in župnijskem nivoju? Kakšna je kateheza o družini?  

d) V kakšni meri – in še posebej v kakšnih vidikih – je ta nauk res poznan, 
sprejet, zavržen in/ali kritiziran v okolju izven Cerkve? Kateri kulturni dejavniki 

ovirajo popoln sprejem cerkvenega nauka o družini? 
2 – O zakonski zvezi po naravnem zakonu 

3 – Pastorala družine v okviru evangelizacije 
4 – O potrebni pastorali, da bi se lotili nekaterih težkih razmer v zakonu 

5 – O zvezah istospolnih ljudi 
6 – O vzgoji otrok v iregularnih zakonih 

7 – O odprtosti zakoncev za življenje 
8 – O odnosu med družino in osebo 

9 – Drugi izzivi in predlogi 
 

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

V PRIHODNOSTI:  
DELAVNICE VELIKONOČNIH VOŠČILNIC, 16. 3. 2022 – OD 16. URE DALJE 

Vabljeni na delavnice. Voščilnice bodo na razpolago: 19. in 20. 3.; 26. in 27. 3. ter 
2. in 3. 4. 2022. Hvala tudi sodelavkam naše Župnijske karitas za njihovo 

požrtvovalnost in njihove pridne roke. Hvala tudi vsem, ki se boste pridružili.  
DELAVNICE ZA BUTARE: SOB., 9. 4. 2022 – 9.00-12.00 IN 16.00-18.00 

Na tržnici bodo butare ponujene v soboto, 9. 4. 2022. Vabljeni.  
 

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

SOBOTA, 26. 3. 2022 - KRIŽEV POT ZA MLADE NA GORO OLJKO 
Skavtski voditelji Prebold-Polzela 1, pripravljajo 
križev pot za mlade. Vabljeni mladi ob 9. uri na 
Polzelo, na parkirišču pot Vimperkom. Križev pot se 
bo vil na Goro Oljko, kjer bo zaključna sv. maša. 
Mladi, pridimo skupaj v tem postnem času, ker že 
nekaj časa nismo bili skupaj pri kakšnem takšnem 

duhovnem programu. Vaaaaaaaabljeni! Upam, da se je slušalo, ha-ha. Razmišljajte 
že zdaj, da se takrat vidimo skupaj z vso mladino spodnjesavinjske dekanije.  

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

TIHA NEDELJA, 3. 4. 2022 - KRIŽEV POT NA GOLAVO  
ZAČETEK OB 15. URI PRED ANINIM DOMOM 



MAŠE TEGA TEDNA 
 

 

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 + Julija Gradiška,  + sorodnike ter  
            Pavlo Gradišek (ob pogrebu)              

 

Ponedeljek, 14. 3.  
Matilda, kraljica 

Dan 9,4b-10; Lk 6,36-38 
 

 
 

18.00 za + Ivana Stepišnika  
                             
 

 

Torek, 15. 3.  
Ludovica de Marillac, red.  

Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12 

 

18.00 za + Jožefa Uplaznika – obl. (10) ter  
            starše Marijo in Janeza Uplaznik 
            za + Stanislava Kropivška – 30. dan         
               

 
 
 

Sreda, 16. 3.  
Herbert, škof 

Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 
 

 

07.00 za + Damjano Ducman  
            na č. Srcu Jezusovemu, Marijinemu ter  
            bl. Slomšku za uspešno zdravljenje 
            na čast sv. Jožefu  
 

 

Četrtek, 17. 3.  
Patrik, škof, misijonar 

Jer 17,5-10; Lk 16,19-31 
 

 

17.30 molitev za duhovniške poklice  
18.00 za + Mihaela – obl. in Kristino Stergar 
 

 

Petek, 18. 3. 
Ciril Jeruzalemski, škof 

1 Mz 37,3-4.12-28; Mt 21,33-46 
 

 

17.30 križev pot:  
18.00 za + Stanislava Hribernika – 8. dan  
 

 

 

Sobota, 19. 3. 
sv. Jožef, Jezusov rednik 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16;  
Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16-24 

 

    

18.00 za + Jožeta in Marijo Ribič in starše ter  
            Dragota Gajška 
            za + mamo Hedviko-obl. in očeta Martina  
            Verk 
            za + Jožefo Burkeljc in + sorodnike  
                  

 

3. POSTNA NEDELJA  

20. marec 2022 
2 Mz 3,1-8.13-15; Ps 103;  

1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Frančiško Marinc              
Marija Reka 
10.30 za + Bernarda, Jožefo in Marijo Tratnik  
            ter vse + Županove 
            za + Uroša in Metoda Zore                
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