
 

 

 

 

 

 
11. 9. 2022 

24. NEDELJA med letom   
Leto C 

Štev. 37  
                  Letnik XVIII. 

 
 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 15,1-32 

VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV 
 

 
 
 

… In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel 

očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdélil jima 

je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in 

odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal 

svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda 

lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu 

meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel 

se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. 

Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v 

obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu 

rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da 

bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ 

In vstal je ter šel k očetu… 

 

 
 

 PAVLOV LIST 



V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE 
 

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali. 
Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za 
dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote 
Očeta in samo tekmujeta med seboj.  
Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda lakota. Za svojega očeta 
se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje očetove ukaze in si želi veseliti se s 
svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko 
si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo 
bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse 
podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta. 
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za 
očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse 
življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne 
ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v 
sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: svobodo, sinovstvo, 
dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj 
človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga izgubljene sinove iz 
blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a 
ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, se 
odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto. 
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je 
drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, 
skrbi za drugega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo 
bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo. 
Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično 
navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z 
brati in sestrami, ljubosumje in 'obiranje'. V Očetovem domu je dovolj prostora 
za vse. (Po: E. Mozetič) 

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

SOBOTA, 17. 9. 2022 - STIČNA MLADIH-MLADI, PRIJAVITE SE.  
Avtobus bo »pobral« preboldsko mladež na Polzeli ob 7.30. Prevoz do Polzele 
(7.15) nudi župnik in zvečer nazaj prav tako, četudi bo potrebno opraviti več 

voženj. Prevoz na romanje je dar župnije. Prevoz do Polzele in nazaj pa župnikov 
. 

 

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

ZAHVALA KRAJANOM SV. LOVRENCA ZA UREJANJE CERKVE.  

Od 12. 9.  – 25. 9. 2022, vabljeni krajani Latkove vasi.  
******************** 

ZAHVALA GOSPE, KI JE OPRALA MINISTRANTE, UPS, MINISTRANTSKE 
OBELEK. ZDAJ JIH MORAMO SPET NAPOLNITI, MISLIM OBLEKE . 



VEROUK 2022/23 
VEROUK SE ZAČNE V PONEDELJEK, 12. 9. 2022. PRVA UČNA URA JE 

TUDI SREČANJE STARŠEV S KATEHETOM OZIROMA UVODNI 
RODITELJSI SESTANEK.  

 

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 14.00 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. Vabljeni pa, da 

bi ga že letos upoštevali.  
 

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

SLOMŠKOVA NEDELJA – 25. 9. 2022 
Družinska sv. maša ob začetku veroučnega leta ob 9. uri.  

Vabljeni veroučenci, družine, dedki, babice, strici, tete (iz Amerike ), 

botri, botre, sosedi, vsi iz ulice ali kraja in takoj bo cerkev premala.  
 

 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 
 

 

24. NEDELJA MED 
LETOM 

11. september 2022 
2 Mz 32,7-11.13-14; Ps 51;  
1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Podlunškove iz Ločice in Kupčeve iz Sv.  
           Lovrenca 
           za + Mateja Golhleba – obl.  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Janija Hribarja, vse + Ahčeve,  
           Zapetrnikove in Krančeve 
           za + Franca Hribernika – 30. dan  
 

 

Ponedeljek, 12. 9.  
Gvido  

 

 
 

19.00 za + Mirana Brška – obl.  
 

 
 

Torek, 13. 9.  
Janez Zlatousti 

 

 
 

19.00 za + Antona Muleja – 30. dan  
             za + Lidijo Marcen – 8. dan  
 

 

Sreda, 14. 9.  
Povišanje sv. Križa 

 

 
 

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro  
              

 

Četrtek, 15. 9.  
Žalostna Mati Božja 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Bibijano Rezar  
       

 

Petek, 16. 9. 
Kornelij in Ciprijan, Ljudmila  

 

 
 

19.00 za + Marijo Arnčnik  
   

 

Sobota, 17. 9. 
Robert Bellarmino  

 

 

 

19.00 za + Frančiško Jošt – 30. dan 
            za + Uroša Steblovnika 
       

 

25. NEDELJA MED 
LETOM 

18. september 2022 
Am 8,4-7; Ps 113;  

1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ano-obl. in Andreja Uplaznik  
           v zahvalo in priprošnjo za zdravje  
           v zahvalo in priprošnjo za zdravje  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Alojza in Slavko Zakonjšek ter vse +  
           sorodnike od Jožice             
 

 

 
 

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 


