
 

 

 

 
 

 

 

 

 
30. 10. 2022 

31. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 44  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 19,1-10 

JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI  
 

 
 

 

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož, 

Zahej po imenu, ki je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, 

pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in 

splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. 

Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro 

dol; danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem 

sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem 

človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej, Gospod, polovico 

svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem 

četverno.« Jezus mu je rekel: »Danes je v tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi 

on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, kar je 

izgubljenega.« 

 

 PAVLOV LIST 



JEZUS ŽELI TUDI V TVOJO HIŠO PRINESTI VESELJE 
 

V Jerihi je živel mož, ki je bil prava izgubljena ovca, zaničevan in „izobčen“, ker 
je bil cestninar, celo šef vseh mestnih cestninarjev in prijatelj osovraženih 
rimskih osvojevalcev, tat in izkoriščevalec. Zahej se ni mogel približati Jezusu 
verjetno zato, ker je bil na slabem glasu in tudi majhne postave je bil. Zato se je 
povzpel na drevo, da bi videl Učitelja, ko bo šel mimo. To na videz nekoliko 
smešno početje pa vendar razodeva notranjo željo tega človeka, da bi prišel do 
stika z Jezusom. Tudi Zahej sam ne doume globokega pomena tega dejanja. 
Ne ve, zakaj, ne pozna vzroka, vendar to naredi! Še zdaleč si ne upa misliti, da 
bi lahko premostil razdaljo, ki ga je ločila od Gospoda. Zadovolji se, da ga bo 
samo videl iti mimo. Vendar ga Jezus, ko se približa drevesu, pokliče po imenu 
in mu reče: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši« 
(Lk 19,5). In takoj je ta mali mož, ki so ga vsi zavračali in je bil v anonimnosti kot 
izgubljen, splezal dol. Jezus pa ga presenetljivo pokliče po imenu! Zanimivo je 
to, da ime Zahej v prevodu pomeni prav „Bog se spomni!“ 
Jezus torej gre v Zahejevo hišo in s tem vzbudi kritiko vseh prebivalcev Jerihe. 
Tudi v tistih časih so veliko besedičili. Kako vendar? Ob vseh v redu ljudeh v 
mestu, gre prav k temu cestninarju? Da, saj je izgubljen prav ta človek. In Jezus 
reče: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin« (Lk 
19,9). V Zahejevo hišo je od tistega dne vstopilo veselje, mir, odrešenje. 
Ne obstoja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršne 
koli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal in Božjega spomina in iz Božjega srca tudi 
enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in 
nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril. Tudi mi se pustimo Jezusu poklicati po 
imenu. V globini srca prisluhnimo njegovemu glasu, ki nam pravi: „Danes 
moram ostati v tvoji hiši“, kar pomeni v tvojem življenju. Sprejmimo ga z 
veseljem, ker bo zagotovo spremenil naše življenje na lepše. Jezus to lahko 
naredi!   
 papež Frančišek 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ZAHVALA MOŽEM, KI SO POMAGALI PRI MONTAŽI SENČIL V CERKVI 
V tem tednu smo uredili senčenje nekaterih oken, zato vsem, ki so pomagali pri 
tem, iskrena hvala. Senčila so na dveh oknih na koru in vseh v prezbiteriju in so 
nemoteča. Ko so spuščena, so estetsko skladna z arhitekturo naše lepe cerkve.  

PRIV PETEK, SOBOTA IN PRVA NEDELJA 
so v tem tednu. Vabljeni k pobožnosti pred Najsvetejše. Hvala tudi za vaš 

velikodušni  dar na prvo nedeljo v mesecu. S tem pokrivamo zavarovanje, ki 
znaša 2.406 EUR (to je povprečno 8 nedeljskih nabirk), senčila in zbiramo za 

okna. Iskrena hvala za vsak vaš dar.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEDELJA, 30. 10. 2022 
PREHOD NA ZIMSKI ČAS  

Urine kazalce smo prestavili za uro 
nazaj. Večerna sv. maša je  

ob 18. uri.  
 

 
 

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 
Nekaj parov je prijavljenih. Zberemo se pred Aninim domom, kjer boste pari 

dobili naprsne šopke, nato gremo v sprevodu v cerkev, kjer boste sedeli v prvih 
klopeh, ki bodo rezervirana za vas. Po sv. maši pari vabljeni v Anin dom k 

skromni zakuski. V ta namen prosimo pare, če bi lahko kdo kaj spekel. Veselimo 
se vaših obletnic in zvestobe dani obljubi pred oltarjem.  

 

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.  
 

TOREK, 1. 11. 2022 - VSI SVETI 
 

Sv. maši sta ob 9. in 14. uri. Ob 15. 
uri je na pokopališču v Preboldu 

molitev za rajne in blagoslov 
grobov. Ob 17. uri je v cerkvi 

molitev rožnega venca po namenu 
vaših darovanih spominov za 

rajne. Vabljeni.  
 
 
 

NEDELJA, 6. 11. 2022 – ZAHVALNA NEDELJA  
Zahvalimo se iz dna svojega srca za mnogo stvari, ki jih lahko darujemo in 

mnogo stvari, ki smo jih in jih v življenju prejemamo.  

HVALA VOLILCEM  
ZA IZVOLITEV NOVEGA 

ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA 
SVETA 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

 

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 

 

Ponedeljek, 31. 10.  
Bolfenk 

 

 

18.00 za + starše Anico in Jožeta Mastnak ter +  
            sorodnike              

 

 
Torek, 1. 11.  

Vsi sveti 
 

09.00 za župljane obeh župnij  
14.00 za + Heliko – obl. in Martina Šalamon 
Marija Reka: 
10.30 za + Kondija Hribarja-obl., Janija, starše   
           ter Ido in Karla Svet 

 

Sreda, 2. 11.  
Spomin vseh vernih rajnih 

 

 

07.00 v čast sv. Jožefu za rešitev človeštva in  
             svete Cerkve               

 

 

Četrtek, 3. 11.  
Viktor Petovionski   

17.30 molitev za nove duhovniške poklice    
18.00 za + Rajkota Feliciana   
             za zapuščene, pozabljene, izgubljene in  
             oddaljene        

 

Petek, prvi, 4. 11.  
Karel Boromejski 

 

 
 

07.00 po namenu  
   

 

 
Sobota, prva, 5. 11. 
Zaharija in Elizabeta 

 

07.00 po namenu  
18.00 za pokojno Kati Randl – obl. 
            po namenu za rodbine Ribič-Gajšek in  
            Simonovič        

 

 

ZAHVALNA NEDELJA  

- PRVA -  

6. NOVEMBER 2022 
2 Mkb 7,1-2.9-14; Ps 17;  

2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Antona Strgarja-obl. ter Justino in vse  
           + Pepelčeve 
           za + Ano Kupec, Miroslava Jevniška ter  
           Rudija Hermana  
Marija Reka:  
10.30 za + Dragico in pokojnega Julija Gradišek  
Hom:  
15.00 za + Ivico Oblak 
           za + Pušnčanove in Uplaznikove 

 
 

 


