
 

 

 

 
 

 

 

 

 
16. 10. 2022 

29. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 42  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 18,1-8 

BOG POMAGA DO PRAVICE  
 

 
 

 

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno 

moliti in se ne naveličati. Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki 

se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi 

vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: ›Pomagaj mi do pravice 

proti mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hôtel, potem pa je rekel sam pri 

sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej 

vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo 

kar naprej hodila nadlegovat.‹« In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj 

pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim 

izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem 

vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko 

pride, našel vero na zemlji?« 

 PAVLOV LIST 



ZAOSTRENO VPRAŠANJE 
 

Današnji evangelij pred nas prinaša misel: »Če že brezvestni sodnik 
pomaga do pravice nepoznani vdovi, čeprav samo zato, da se reši 
njenega nadlegovanja – kako bo šele Bog pomagal svojim izvoljenim, ki 
v stiskah in nadlogah k njemu kličejo.« 
 

Tu se naše misli ustavijo. Izkušnja ne samo da ne potrjuje Jezusove 
obljube, temveč jo – tako se vsaj zdi – krepko pobija. V Stari zavezi 
zasledimo nemalo primerov, ko nemočni in stiskani človek kliče k Bogu, 
naj se zbudi in mu pomaga, a se Bog ne zbudi in ne pomaga. 
Koliko bolnih danes kliče k Bogu, da bi jih rešil dušnega in telesnega 
trpljenja. Koliko staršev kliče k Bogu, naj njihove otroke odvrne s krive 
poti. Koliko nas je, ki že leto in dan kličemo k Bogu, naj že vendar 
zaustavi morijo vojn. Koliko škofov, duhovnikov in redovnikov dan in noč 
kliče k Bogu, naj obudi nove duhovne poklice … A se Bog dela gluhega, 
naših klicev kakor da ne sliši. Pušča nas čakati in kdo ve, kako dolgo 
nas bo še puščal. Vprašanje je še bolj zaostreno, ko jezus obljublja, da 
Bog z uslišanjem ne bo odlašal, temveč bo hitro pomagal. Kje je ta 
»hitro«? 
 

V veri in zaupanju tistih, ki vztrajno – noč in dan – prosijo. Tudi če s 
telesnimi očmi uslišanja ne vidijo, ga vidijo z očmi vere. Prepričani so, 
da Bog vse vidi in vse vodi, da je vse v načrtih njegove ljubezni, da jim 
z vsem, kar se dogaja, želi nekaj povedati, da bo na koncu vse obrnil v 
dobro. 
 

Kaj pa, če te vere ne bi imeli? Znašli bi se v deželi nevere. V tej deželi 
ni nikogar, ki bi ljudi očetovsko ljubil, ki bi slišal njihove klice, videl 
njihovo stisko, v nadlogah pomagal, hudo obračal v dobro. V tej deželi 
vlada le hladna in brezosebna usoda, ki se z ljudmi poigrava brez 
smisla, brez cilja in brez srca. Zares, zaostreno vprašanje. 
 

    Po: Beseda da Besedo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAOSTRENO VPRAŠANJE  
Ali obstaja več resnic? Ja? Ne? Hm? … Neeeeeeeeeeeeeeeeeee! Kar imajo 

nekateri za več resnic, je čisto nekaj drugega, kot pa resnica. Sicer je to tudi 
resnica, a resnica njihovega pogleda na resnico. Ni pa to resnica, ki jo iščemo.  

Ali mogoče obstaja v matematiki več resnic glede klasike: 2+2=4? Lahko nekdo 
prelaga celo življenje dve jabolki in dve jabolki v košaro, pa jih bo vedno 4.  

Je več resnic glede tega, kakšen je krog? Krog je krog. Če ni čisto krog, je že kaj 
drugega in to je že druga resnica.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 
 

Od 13. do 19. oktobra 2022,  
bo stal kontejner pri Aninem domu 

v Preboldu.  
Papir lahko pripeljete kadarkoli. 
Če papirja ne zmorete dostaviti, 

nas pokličite na 031 562 733 (Vid) 
in ga bomo prišli prevzet :) 

 
Hvala skavtom, ki se potrudijo za 

zbiranje starega papirja. Hvala tudi 
vsakemu, ki v ta namen čez leto hrani 

papir in ga pripelje v kontejner.  
 
 

 

NEDELJA, 6. 11. 2022, 9.00 - SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV 
TO JE PRAVILEN DATUM SREČANJA   

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.  

 

ŽUPNIK JE »SLEP«  
Že dolgo časa sem želel napisati moje opravičilo. Marsikdo me na cesti v avtu 

pozdravi. Župnik pa nič! Je slep? Glede tega je, ha-ha. Znan sem po tem, da zelo 
redko koga opazim, ko dvigne roko, ali v avtu. Tudi na motorju me je eden 

zadnjič pozdravil. Optimist, ha-ha. To sem opazil, ko je že bil mimo. Vsem se 
seveda opravičujem. In če bo kdaj tako –in gotovo bo, ha-ha, zdaj veste, da je 

župnik glede tega »slep«.  
 

TOREK, 18. 10. 2022  
DEKANIJSKO SREČANJE 

KARITATIVNIH SODELAVCEV IN 
SODELAVK 

Ob 19. uri je sv. maša nato sledi 
srečanje v cerkvi.  

Vsem sodelavcem tudi tukaj izražam 
veliko zahvalo, še posebej naši 

Karitas, ki tako vneto in z veliko 
skrbjo vse postori, kar je potrebno, 
tako administrativnega, kot čisto 
materialnega in predvsem srčno.  

 

 

NEDELJA, 23. 10. 2022  
IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA 

PASTORALNEGA SVETA 
 

Zaradi objektivnih in subjektivnih 
razlogov, bomo izbiro članov izvedli 

v nedeljo, 23. 10. 2022.  
Hvala za razumevanje.  

Torej bo to dvakrat volilna nedelja.   
 
 



 

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.  

 

Ponedeljek, 17. 10.  
Ignacij Antiohijski 

 

 

19.00 za + teto Milko – obl. in vse + iz družine   
            Tokmadžić 
 

 

Torek, 18. 10.  
Luka   

 

 
 

19.00 za + starše in Roberta Govc 
 

 

Sreda, 19. 10.  
Pavel od Križa 

 

 
 

07.00 po namenu  
              

 
 
 
 
 

Četrtek, 20. 10.  
Rozalina  

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Antonijo Krk in Tončko Roškar – obl.  
            ter Ivija in Boruta Leberja  
            za + Franca Prostavec-obl. in sorodnike ter    
            vse + Tonačeve 
            za + Valentina Cestnika   
       

 

Petek, 21. 10.  
Uršula  

 

 
 

19.00 za + Antona Lešnika  
   

 

 
Sobota, 22. 10. 

Janez Pavel II., papež 
 

 

19.00 za + Ivana Žličarja – obl. (40) ter njegove  
           starše Franca in Betko in ostale + sorodnike 
           za + Marjana Turnška – obl. 
           za + Uroša Steblovnika in staro mamo  
           Terezijo  
       

 

 

30. NEDELJA MED 
LETOM 

23. oktober 2022 
Sir 35,12-14.16-18; Ps 34;  

2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ivana-obl. in Boruta Leberja ter  
           Rudolfa Kokovnika – obl. ter + sorodnike  
           za + Janeza Ocvirka – obl., starše in teto  
           Marijo Ocvirk 
           za + Alenko Rezar – 8. dan   
Marija Reka:  
10.30 za + Voktorja in Marijo Doler, + Naratove in  
            Zimoharjeve ter Albina Dolar  
 

 


