
 

 

 

 
 

 

 

 

 
23. 10. 2022 

MISIJOSNKA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 43  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 18,9-14 

BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKA  
 

 
 
 

Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični, in so 
zaničevali druge, povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: 
eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil 
takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, 
krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na 
teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ Cestninar pa je stal daleč 
proč in še oči ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in 
govóril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in 
kdor se ponižuje, bo povišan.« 
 

 PAVLOV LIST 



KOMU SEM PODOBEN? 
 »Samoprevara je v nekem pogledu večje zlo kot greh. Spreobrnitev lahko 
zabriše greh, ovira temu pa je zaslepljenost. Pravega farizeja ne poboljšaš.« 
Tako je o »svetem možu« iz današnjega evangelija zapisal nemški bogoslovni 
profesor Janez Krstnik Hirscher. Drugo ime za farizeja je hinavec, licemerec, 
svetohlinec, človek z dvema obrazoma. Eden – brez gube in madeža – je za 
javnost, drugi, ki ga skrbno skriva, pa je njegov pravi obraz. Tega gotovo pozna 
Bog, najbrž pa tudi tisti, ki živijo ob njem.  
V današnjem evangeliju si nasproti stojita dva moža – farizej in cestninar – ki 
sta prišla molit v jeruzalemski tempelj. Prvi je pripadnik stranke najbolj 
pravovernih Judov, ki so do potankosti poznali vsa določila Mojzesove postave 
in jih tudi izpolnjevali. Cestninar pa je eden nižjih davčnih uradnikov, ki so na 
mitnicah pobirali pristojbine za ceste in mostove. Pri ljudeh so bili osovraženi, 
ker so bili v službi rimskih okupatorjev, pa tudi zato, ker so pogosto bili sleparji. 
Za farizeje so bili cestninarji najslabši med ljudstvom – drhaljo. 
Farizej se ima za svetega in na to svojo svetost je silno ponosen. Pred Bogom 
se širokousti s svojimi dobrimi deli. V besedah še nekako priznava, da ni dober 
sam od sebe, zato pravi: »Bog, zahvalim te.« Vendar pa svoje zasluge razklada 
pred Bogom kot kramar svoje blago. Boga nič ne prosi, kakor da ničesar ne 
potrebuje. Povsem drugače se obnaša cestninar. V svoji kratki molitvi se 
sklicuje na Božje usmiljenje. Išče odpuščanje grehov pri Bogu, ker ve, da bo 
obogatel, če bo s kesanjem in z iskreno ponižnostjo izpraznil svoje srce. Potem 
bo v njem spet prostor za Boga in za ljudi. 
»Dva človeka sta se vračala iz templja: farizej in cestninar,« razmišlja ob 
evangeliju pater Lojze Bratina. »Farizej se je vračal takšen, kakršen je prišel. 
Drugače pa cestninar: prišel je slaboten, vrača se okrepljen; prišel je ubog, 
vrača se obdarjen; prišel je duševno omajan, vrača se ozdravljen.« Bistveno 
vprašanje pri tem pa je: kakšen se danes vračam jaz iz našega templja, iz naše 
cerkve.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEČE ZA NA GROB OB VSEH SVETIH 
V Marijini kapeli v cerkvi si lahko vzamete Karitasove sveče za grobove rajnih. S 
prispevkom boste pomagali ljudem v stiski. Na razpolago so tudi alternativne, 

okolju prijazne »sveče«, ki so znamenje skrbi za okolje, hkrati pa so tudi na grobu 
znamenje, da vaša sveča »gori« iz plamena vaše dobrote, ki ste jo z nakupom 

takih svečk prispevali za ljudi v stiski. Hvala.  

SPOMINI ZA RAJNE 
V cerkvi so na razpolago kuverte za spomine za rajne.   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETEK, 28. 10. 2022 
ČEBELARSKO DRUŠTVO PREBOLD 

PRAZNUJE  
 

Spominski žebljički in spominski 
trakovi za prapor so prispevali k 
nabavi društvenega prapora. Ta 

dan je namenjen slovesnosti 
predaje oziroma razvitju prapora. 
Ob 18. uri je slovesnost v Aninem 

domu in blagoslov prapora, ki 
predstavlja čast in ponos ter 

marljivost, ne samo čebel, ampak 
tudi članov društva.  

 
Čestitke vsem članom ob 

pomembni pridobitvi za društvo.  
Naj medi! 

 

 

VABLJENI NA DELAVNICE 
KI JIH PRIREJA ŽUPNIJSKA 

KARITAS PREBOLD 
 

sreda, 9. 11. 2022 – 17.00 
ustvarjalna delavnica 

izdelovanja božično novoletnih  
vizitk 

 
◆ ◆ ◆ 

 

sreda, 16. 11. 2022 – 17.00 
osnove za adventne venčke  

 
◆ ◆ ◆ 

 

sreda, 23. 11. 2022 – 17.00  
izdelava adventnih venčkov  

 
◆ ◆ ◆ 

 

Sodelavke Karitas-a sprejemajo 
naročila za adventne venčke  

 

 
 
 
 
 

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.  

 

NEDELJA, 30. 10. 2022, 16.15  
SPOMINSKA SLOVESNOST PRI KRIŽU V MARIJA REKI 

 

Vabljeni ob 15. uri k sv. maši, ki bo v cerkvi v Marija Reki. Nato se zberemo  ob 
16.15 pri križu, ob regionalni cesti Prebold – Trbovlje, kjer bo spominska 

slovesnost za okoli 2500 pobitih in zakopanih v Kregarjevem grabnu.  
 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

 

 

 

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 
           za + Vincenca Pogorevca – obl.    
Marija Reka:  
10.30 za + Viktorja in Marijo Doler, + Naratove in  
            Zimoharjeve ter Albina Dolar  
 

 

Ponedeljek, 24. 10.  
Anton Marija Claret 

 

 

19.00 za + Jožeta-obl. in Marijo Ribič in Dragota  
            Gajška 

 

Torek, 25. 10.  
Darinka   

 

 
 

19.00 za + Primoža Teichmeisterja – obl.    
 

 

Sreda, 26. 10.  
Lucijan in Marcijan 

 

 
 

07.00 za + Marjana Ribiča  
              

 

Četrtek, 27. 10.  
Sabina Avilska  

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Ludvika Igrišnika  
       

 

Petek, 28. 10.  
Simon in Juda Tadej  

 

 
 

19.00 za + Stanislava Hribernika  
   

 

Sobota, 29. 10. 
Mihael Rua 

 

 
 

19.00 za + Ivana Klančnika   
       

 

31. NEDELJA MED 
LETOM 

30. oktober 2022 
Mdr 11,22-12,2; Ps 145;  

2 Tes 1,11-2,2; Lk 19,1-10 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Katarino Rantl – obl. 
           za + Borisa Golavška  
Marija Reka:  
15.00 za + Antona Kobala, + starše ter Karlija  
           Činča in + starše  
16.15 – slovesnost pri križu 
 

 
 

 

 

 
 

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 


