
 

 

 

 
 

 

 

 
28. 8. 2022 

22. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 35  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 14,1.7-14 

 
 

 
 
 

Kdor se ponižuje, bo povišan 
 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga 
ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim 
povedal priliko. Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na 
prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo 
prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat 
se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi 
in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, 
pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; 
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« 
Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, 
ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te 
morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš 
gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne 
morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« 

 

 

 PAVLOV LIST 



POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO 
Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v resnici hoče delati 
pomembnega pred drugimi. Sploh ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na 
to, da bi si želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo svoje 
prijatelje, ki so nam enaki, ne presežemo svojega interesa, da bi tudi nas 
povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način si med 
seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto 
življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam 
omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno. 
Ponižnost ni v tem, da se delam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi 
drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog 
povabil v življenje za nekaj tako velikega, da se čutim nevrednega tega 
povabila. Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem poveličevali, ampak 
sem majhen zato, ker je prejeti dar tako neskončno velik in me presega. 
Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo življenja 
povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel veličino njega, ki me vabi. 
Ta drža odpre nebeška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v 
izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič več ne gradimo na 
kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je naše življenje že trdno 
zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavamo 
njegovo skrivnost in se počutimo majhni, zelo majhni. 
Zato nas  bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti, kakor da 
je ena izmed kreposti. Vabi nas, naj prosimo, da bi se naučili tako močno 
zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki nam je dana v Jezusu, da bomo 
zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namišljeno veličino. Čudna, a zelo 
zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo manj skrbelo za lastno 
veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen je, 
kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem. (Po: E. Mozetič) 
 
 

NEKAJ PRIHODNJIH DOGODKOV  
 

NEDELJA, 4. 9. 2022 – ANGELSKA NEDELJA 
SV. MAŠA NA HOMU OB 15. URI.  

 

******************** 
SOBOTA, 10. 9. 2022 – ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE 

POKLICE, PETROVČE OB 9.00  
Vabljeni na škofijsko srečanje in k prepotrebni molitvi za nove duhovne 

poklice. Letos z veseljem in molitvijo že spremljamo našega Marka 
Antona Ramšaka v 1. letnik bogoslovja in teološkega študija v Ljubljani, 

kjer bo zorel njegov namen postati duhovnik. Bogu hvala.  



PONEDELJEK, 12. 9. 2022 – ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 
********************  

SOBOTA, 17. 9. 2022 – ROMANJE - STIČNA MLADIH 
Prosimo mlade, da se prijavijo v župnišču. Upamo, da se nas zbere kar 

nekaj. Letošnji naslov je Izberi vihar. Gremo torej v »viharje«. Mladi imajo 
to radi, ha-ha, zato pričakujemo vliiiiiiiiiko prijav.  

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

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA SO V TEM TEDNU.  
Hvala tudi za vaš velikodušni dar na prihodnjo, prvo nedeljo v mesecu. 

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

ZAHVALA KRAJANOM ŠEŠČ ZA UREJANJE CERKVE.  
Od 29. 8. – 11. 9. 2022 vabljeni krajani Sv. Lovrenca.   

********************  
VEROUK 2022/23 

VEROUK SE ZAČNE V PONEDELJEK, 12. 9. 2022 
PRVA UČNA URA JE TUDI SREČANJE STARŠEV S KATEHETOM.  

razred dan ura Učil. katehet učbenik del. z. 
lit. 
z. 

prisp. 

1. r. 
PON 16.00 

2. uč. 
Katja 

Ilišinović 
/ 12 € 2 € 15 € 

TOR 16.00 

2. r.  
PON 15.00 

2. uč.  
Katja 

Ilišinović 
/ 12 € 2 € 15 € 

TOR 15.00 

3. r.  
PON 12.40 

2. uč. 
Katja 

Ilišinović 
/ 12 € 2 € 15 € 

SRE 12.40 

4. r.  
TOR 12.40 2. uč.  Katja 9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 
SRE 14.40 2. uč. Katja 9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 

5. r.  PON 14.00 2. uč. 
Katja 

Ilišinović 
9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 

6. r.  
TOR 14,00  2. uč.  Katja 9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 
SRE 15.00 2. uč. Katja 9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 

7. r. 
PON 13.00 

1. uč. 
Srečko 
Hren 

9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 
PON 14.00 

8. r.  PON 15.00 1. uč. 
Srečko  
Hren 

9,50 € 7,50 € 2 € 15 € 

mladinska 
srečanja  

PET 
po sv. 
maši 

1. uč.  
Srečko 
Hren  

    

Povprečno prispevek:  
1. triletje (12€+2€+15€) zaokroženo 30 EUR 

2. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR 
3. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR 

Zbor dekanov skupaj s škofom pa je sprejel sklep, da je enoten prispevek za verouk 
(brez stroškov učbenikov) za Škofijo Celje na enega učenca 20 EUR. Kjer je več 

veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30 EUR (na družino). Ta sklep 
je prišel že po našem oznanjenem prispevku zato bo v celoti upoštevan prihodnje 

veroučno leto.  



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

 

22. NEDELJA MED 
LETOM 

28. avgust 2022 
Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68;  

Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Damjana – obl. in Rajkota Velerja  
            za + Martina – obl. in Heliko Šalamon  
            za + Hermino Škorjanc – 30. dan 
Marija Reka:  
10.30 za + Vinkota, Angelo in Cvetkota Šuster  
             

 

Ponedeljek, 29. 8.  
Mučeništvo Janeza Krstnika 

 

 
 

19.00 za + Frančiško Jošt – 8. dan  
 

 

Torek, 30. 8.  
Srečko (Feliks) 

 

 

19.00 za zdravje sina in mamice  
            v zahvalo za Božje varstvo in blagoslov 

 

Sreda, 31. 8.  
Rajmund, Nikodem 

 

 

07.00 za + starše Nemevšek in vse pokojne iz  
             rodbine Veler 

 

 
Četrtek, 1. 9.  
Tilen (Egidij) 

 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Hermino Škorjanc 
            za vse zapuščene, pozabljene, izgubljene  
            in oddaljene 
       

 

Petek, prvi, 2. 9. 
Antonin 

 

 
 

07.00 po namenu  
   

 
 

Sobota, prva, 3. 9. 
Gregor Veliki, papež  

 

 

07.00 po namenu  
19.00 za + Martina Jermana – obl. in ostale  
            pokojne Jermanove in Sirševe 
       

 

ANGELSKA NEDELJA    
- PRVA - 

4. september 2022 
Mdr 9,13-18b; Ps 90;  

Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Jožefa Goropevška  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Uroša Zoreta 
           za + Gvidota Zmrzlaka 
           za + Franca Hribernika – 30. dan  
Hom:  
15.00 za + duhovnika Franca Serca in vse pokojne  
           duhovnike župnije 
 

 

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  


