
 

 

 

 
 

 

 

 

 
9. 10. 2022 

28. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 41  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 17,11-19 

JEZUS POHVALI HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA  
 

 
 

 

Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samaríjo in Galilejo. 
Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. 
Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili 
se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se 
duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed 
njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil 
Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in 
ta je bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset 
očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da 
bi se vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: 
»Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.« 
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HVALEŽNOST IN PONIŽNOST 
Evangelij današnje nedelje nas vabi, da s čudenjem in hvaležnostjo prepoznamo 
Božje darove. Znati se zahvaliti, znati hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo 
pomembno je to! Vprašajmo se torej, ali smo sposobni izreči 'hvala'? Kolikokrat 
rečemo 'hvala' v družini, v skupnosti, v Cerkvi? Kolikokrat rečemo 'hvala' tistemu, 
ki nam pomaga, ki nam je blizu, ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam je vse 
samoumevno. In to se zgodi tudi do Boga. Zelo lahko je iti do Gospoda ter ga nekaj 
prositi, toda vrniti se in se zahvaliti … Zaradi tega Jezus z vso močjo poudari to 
pomanjkljivost devetih nehvaležnih gobavcev: “Mar ni bilo deset očiščenih? Kje 
pa je onih devet? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga, razen 
tega tujca?” 
Da se znamo zahvaliti, pa je potrebna ponižnost. V prvem berilu smo prisluhnili 
izjemnemu pripetljaju Naamana, poveljnika vojske Aramskega kralja. Bolan za 
gobavostjo za ozdravljenje sprejme predlog uboge sužnje in se zaupa zdravljenju 
preroka Elizeja, ki je bil pravzaprav njegov sovražnik. Vendar je Naaman 
pripravljen ponižati se. Elizej od njega ne zahteva nič. Ukaže mu samo, naj se 
potopi v vodo reke Jordan. Ta zahteva je Naamana zmedla, ga celo vznejevoljila. 
A je to res pravi Bog, če zahteva take banalne stvari? Hoče se vrniti nazaj, a le 
sprejme, da se potopi v Jordan, in takoj je ozdravljen. 
Marijino srce je, bolj kot katerokoli drugo, sposobno sprejeti Božje darove. In Bog 
je izbral ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ni živela v bogatih palačah 
oblasti, ki ni storila nič podjetnega. Vprašajmo se, dobro nam bo delo, če smo 
pripravljeni sprejeti Božje darove ali pa se raje želimo zapreti v materialne 
gotovosti, v intelektualne gotovosti, v gotovosti naših projektov. 
Pomenljivo je, da sta Naaman in Samarijan tujca. Koliko tujcev, tudi oseb drugih 
ver, nam da zgled za vrednote, ki jih mi včasih pozabljamo ali jih zanemarjamo. 
Morda nas lahko nekdo, ki živi ob nas, pa je zaničevan ali odrinjen, ker je tujec, 
pouči, kako hoditi po poti, ki jo želi Gospod.     Po: E. Mozetič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VABLJENI K EKSPERIMENTU:  
POISKUSI ZAMENJATI NEGODOVANJE IN PRITOŽEVANJE Z RERSNIČNO 

SRČNO HVALEŽNOSTJO. PREGLEJ REZULTATE IN NAREDI POROČILO ZASE.  
 
 

NEDELJA, 6. 11. 2022, 9.00 - SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV   
Vabljeni zakonski jubilanti, ki v tem letu praznujete okrogle jubileje (5, 10, 15 … 

let zakona), da se osebno ali po telefonu ali elektronski pošti prijavite na to 
srečanje. Vabilo po pošti bodo dobili le zakonci, ki so prvič vabljeni in so se 

poročili pri nas leta 2017. Zato prosim, če kdo koga pozna od jubilantov, naj mu 
omeni to srečanje, da se lahko prijavijo. Naj se to razve po fari in širše.  

Jaz, I., sprejmem tebe, I., za svojo ženo in obljubim … 
Jaz, I., sprejmem tebe, I., za svojega moža in obljubim …  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HVALEŽNOST 
 

 
 

Obstaja nekdo, 
ki mu je neskončno veliko do mene. 

Čutim se ljubljenega 
do zadnjega atoma svojega bivanja. 

Rad bi se zahvalil. 
Iz mene lije hvaležnost. 

 
Ljubemu Bogu se želim zahvaliti. 

 
S tisočimi rokami me boža. 

S tisočimi poljubi me poljublja. 
S tisočimi plodovi me hrani. 
Na tisočih perutih me nosi. 

On je moj Bog. 
Pri njem sem doma kot otrok. 

 
Bog je ljubezen. 

Božja volja je ljubezen. 
Božji zakoni so zakoni ljubezni. 

 
P. Bosmans, Sončni žarki ljubezni 

ZAHVALA KRAJANOM  
KAPLJE VASI  

za urejanje cerkve.  
Od 10. – 23. 10. 2022 vabljeni krajani 

Dolenje vasi. Hvala vsem, ki vedno 
priskočite na pomoč. Vabljene še 

kakšne pridne roke, da se pridružite.  
 

 
 

NEDELJA, 16. 10. 2022  
IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA 

PASTORALNEGA SVETA 
 

Zaradi znanih omejitev v kovidnem 
obdobju zadnjih dveh let, letos lahko 

izvedemo izbiro članov. Prihodnjo 
nedeljo bo na razpolago Kandidatna 
lista, ki bo dana v  potrditev. Če bodo 

kandidati potrjeni, bodo kandidati 
postali člani novega Župnijskega 

pastoralnega sveta.  
Hvala tudi za to službo, ki jo 

kandidati sprejemate v dobroti in 
služenju župnijama.  

 
 

NEDELJA, 16. 10. 2022 - DRUŽINSKA SV. MAŠA 
Na prejšnjo družinsko sv. mašo se nas je zbralo kar pohvalno število. A ne gre 

samo za število. A če bi bila samo dva, bi bilo tudi samo dvoje src, ki bi se 
duhovno krepilo pri sv. maši. Če nas je dve sto, je torej toliko več src, h katerim 

pride Božji nauk in ga nagovarja. Tudi več src je, ki se vidijo, srečajo, se utrjujejo 
v povezanosti v župnijsko občestvo … Zato vabljeni otroci, starši, stari starši … 

Hvala tudi vsem otrokom, ki sodelujejo in oblikujejo sv. mašo. To je pohvale 
vredno. Veselimo se, da lahko svoje življenje zastavimo in s tem pričamo, h 

katerim vrednotam smo kristjani vezani in zavezani. Vse bolj se čuti, da je to 
potrebno. Vabljeni! Bodímo, hodímo in ostanímo skupaj!  

 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 
 
 

 

 

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 in vse +  
           Vólpetove in Tavčerjeve 
           za zdravje  
Marija Reka:  
10.30 za + Slavkota in Angelo Težak ter pokojno  
           Milico - obl. in Franca Tratnik 
 

 

Ponedeljek, 10. 10.  
Danilo 

 

 
 

19.00 za + Ivana Klančnika  

 

Torek, 11. 10.  
Janez XXIII.  

 

 

19.00 za + starše Mici in Klemna Aljančič  
 

 

Sreda, 12. 10.  
Maksimilijan Celjski 

 

 
 

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro   
              

 

Četrtek, 13. 10.  
Gerard  

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Franca Ribiča – obl.  
       

 

Petek, 14. 10.  
Gavdencij  

 

 
 

19.00 za + starše in brata Jančič  
   

 

Sobota, 15. 10. 
Terezija Velika, Avilska 

 

 

19.00 za + Vinkota Debelaka – obl.  
             za + Nino Meklav – obl.   
       

 

29. NEDELJA MED 
LETOM 

16. oktober 2022 
2 Mz 17,8-13; Ps 121;  

2 Tim 3,14-4,2-13; Lk 18,1-8 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Frančiško Jošt  
Marija Reka:  
10.30 za + Karla in starše Otavnik, Janeza-obl.,  
           starše Stenovec, Janija Hribarja in Braneta  
           Matko – obl.         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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  

 

 

 


