
   
  

2. 10. 2022  
ROŽNOVENSKA NEDELJA 

Leto C  
Štev. 40 

Letnik XVIII.   

  PAVLOV LIST           

          Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka  

  

 Evangelij  

Lk 17,5-10  

PROSÍMO ZA MOČNO VERO  

  

     
  
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod 
pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej 
murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam 
bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali 
pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹ Mar mu ne 
bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler 
jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, 
ker je narédil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi; ko naredite 
vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; 
naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹«  

  



  JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO?  
  

Odlomek današnjega evangelija se začenja takole: »Tisti čas so apostoli 

rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'«. Mislim, da lahko vsi mi enako 

vzklikamo. Tudi mi, kakor apostoli recimo Gospodu Jezusu: »'Pomnôži 

nam vero!' Da, Gospod, majhna je naša vera, slabotna je naša vera, 

krhka, a ti jo darujemo takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. 'Gospod, 

pomnôži nam vero!'« Pa nam jo bo pomnožil?  

  

Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, 

kaj Jezus pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: 

»Pomnoži nam vero!« Kot da bi hoteli reči: »To je pretežko za nas, za 

to potrebujemo vero!«  

  

Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus 

govori zadnje tri nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in 

do bogastva ni mogoče ločiti od odnosa do Boga.   

  

 anes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli 

tej murvi: Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila 

pokorna.« Gorčično seme je zelo majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če 

imamo tako majhno ter iskreno vero in bomo lahko delali, človeško 

gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res je! Vsi poznamo 

preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo 

gore! Mislimo na mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, 

ali na bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo vedrino na tiste, ki jih 

obiščejo. Ti ljudje, ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s tem, kar 

delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni 

služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« Veliko jih je 

tudi med nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In to dobro dene!  

  

Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog 

je gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in 

priznavanje Boga za edino vodilo življenja, kot pravi apostol Pavel: 

»Jezusa Kristusa imej za vodilo!«  

  

            Po: E. Mozetič  

   



 

M E S E C    O K T O B E R 

 

Mesec oktober je, prav tako kot maj, 
posvečen naši nebeški Materi Mariji: v 
maju njej na čast nabiramo šmarnice – 
duhovne šopke, imenovane po dišečem 
spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji 
pletemo vence iz 'najlepših jesenskih 
rož' – častimo jo z molitvijo rožnega 
venca. Ta pobožnost, ki je postala 
vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, 
je zrasla iz otroške vere preprostih src 
pred približno sedemsto leti. Povsod so 
se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh 
slojev in vse je obogatila, saj je to 
čudovita šola življenja s Kristusom pod 
Marijinim vodstvom. 
V mesecu oktobru tako radi vzemimo v 
roke rožni venec. Naj vas in vaše družine 
zbira k srčni molitvi k naši nebeški 
Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti 
rožnega venca postajamo vsak dan bolj 
vneti kristjani in po svojih dejanjih 
ljubezni prepoznavni v današnjem 
svetu. 

 

SREDA, 5. 10. 2022, 17.00 
SREČANJE ZA STARŠE OTROK  

1. RAZREDA VEROUKA  
V ANINEM DOMU.  

 
 

ČETRTEK, 6. 10. 2022, 19.00 
SEJA ŽUPNIJSKEGA 

PASTORALNEGA SVETA 
 

Vabljeni člani Župnijskega 
pastoralnega sveta ob 19. uri k sv. 

maši nato v Pavlovo sobo v župnišču 
na srečanje, pogovor in na 

načrtovanje prihodnjih dogodkov  
v župniji. Vabilo ste dobili že po pošti.  

OBVEROUČNE DEJAVNOSTI (KROŽKI V CERKVI ) 
Prvo in drugo triletje: čudovita revija Mavrica  

Tretje triletje: čudovita revija #najst 
Mladi: čudovita revija Ognjišče 

Za vse: čudovito branje za Slomškovo bralno priznanje 
Vabljeni tudi k čudovitemu ministriranju. Vabljeni v čudovit krožek Večerna 

molitev. Vabljeni v čudovit krožek Jutranja molitev. Vabljeni v čudovit krožek Eno 
dobro delo na dan … 

Vse pri nas je čudovito, ampak ni. Da je in bo, se moramo (po)truditi. Nič ne 
nastane samo od sebe. Vabljeni starši, da pomislite tudi na tako sodelovanje otrok 

in vas ter pomoč pri verouku oziroma vzgoji otrok v veri.  



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

 

 

27. NEDELJA MED 
LETOM 

- PRVA -  

2. oktober 2022 
Heb 1,2-3;2,2-4; Ps 95;  

2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Uplaznik in Rizmal 
           za + Lidijo Marcen – 30. dan 
Marija Reka:  
10.30 za + Jožeta in Faniko Zupan ter + sorodnike 
Hom:  
15.00 za + Matevža in Marico Hribar ter Jožeta in   
           Marijo Stiplošek  
 

 

Ponedeljek, 3. 10.  
Gerard 

 

 
 

19.00 za + Antona Muleja  

 

Torek, 4. 10.  
Frančišek Asiški 

 

 

19.00 za + Franca Rukav 
 

 

Sreda, 5. 10.  
Marija Favstina Kowalska 

 

 

07.00 v zahvalo sv. Jožefu za vse prejete  
             milosti   
              

 
 
 

Četrtek, 6. 10.  
Bruno  

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Elizabeto Lipičnik   
            za zapuščene, pozabljene, izgubljene in  
            oddaljene 
       

 

Petek, prvi, 7. 10.  
Rožnovenska Mati Božja  

 

 

07.00 po namenu  
19.00 za + Pavleta Kneza – obl.  
   

 

Sobota, 8. 10. 
Benedikta 

 

 

19.00 za + Mirana Brška  
             za + ženo Mojco Kramar Smole – obl.  
       

 

28. NEDELJA MED 
LETOM 

9. oktober 2022 
2 Kr 5,14-17; Ps 98;  

2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Antonijo Lebič – obl.  
           za + moža Franca Tavčerja ter vse +  
           Vólpetove in Tavčerjeve  
           za zdravje  
Marija Reka:  
10.30 za + Slavkota in Angelo Težak ter pokojno  
           Milico - obl. in Franca Tratnik 
 

 

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   


