
  

 

 

 
22. 1. 2023 

3. NEDELJA MED LETOM  
Leto A 
Štev. 3  

                  Letnik XIX. 
 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

Evangelij 
Mt 4,12-23 

Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo 

Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v 
ječo, se je umaknil v Galilejo. 
Zapústil je Nazaret in se nastanil v 
Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v 
Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini, 
da se je izpolnilo, kar je bilo 
povedano po preroku Izaiju: ›Dežela 
Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob 
poti k morju, onkraj Jordana, 

poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in 
njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.‹ Od tedaj je 
Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je 
nebeško kraljestvo.«  
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval 

Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč 

ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj 

sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga 

brata: Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim 

očetom Zebedêjem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in onadva sta takoj 

pustila čoln in očeta ter šla za njim. 

Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij 
kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med 
ljudstvom. 

 

 PAVLOV LIST 



 
»SPREOBRNÍTE SE, PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO.« 

 
 

Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim 
pomenom besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki 
posreduje prvo oznanilo. Jezus ni tako kot Krstnik "glas vpijočega v 
puščavi", ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam 
si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, 
danes pa to govori nam. 
  
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil na spreobrnite 
se in torej na predstavljanje kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi 
Jezus začenja s “Spreobrnite se!”, z besedo, ki je zelo globoka. Njen 
temeljni pomen je obrniti se naokrog, obrniti se nazaj, ker pot, po kateri 
hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo se je približalo, je tukaj, vendar ni 
tam, kamor gredo. Zato se morajo spreobrniti, se obrniti, če ga hočejo 
srečati, videti, narediti za svojega. 
  
Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? Beseda nebesa je Judom služila, 
da so se izognili izgovarjanju Božjega imena. Zaradi tega je bila ljuba 
Mateju, ki dobro ve, da je pridevnik nebeško ali Božje subjektni atribut in da 
je torej pomen celotnega izraza isti kot Bog kraljuje. To je dogodek, ki se v 
Jezusovem oznanjevanju samo ne približuje, ampak se je približal, je tukaj. 
Tam namreč, kjer je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnjuje vso 
pravičnost, tam je navzoče “Božje kraljestvo”. No, takšen je Jezus. 
Spreobrniti se torej pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo 
z njim. 
 
Vendar je sedaj potrebna primerjava med Jezusovim in Krstnikovim 
oznanilom. Jezus kraljestva ne vidi samo kot dogodek, ki sodi človeka, 
ampak kot zelo pozitivno in osvobajajočo resničnost. Kraljestvo ni samo 
dogodek, ampak je tudi dar, dediščina, nekaj, kar mora človek iskati z vsemi 
svojimi močmi, ker gre za največjo dobrino. Z Jezusom je kraljestvo 
resničnost, ki se je približala, je tukaj, vendar pa še vedno ostaja cilj, ki ga je 
treba doseči. 
 
 
 Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA, 29. 1. 2023 – PAVLOVA NEDELJA, 9.00 
V Marija Reki takrat ni sv. maše.  

Vabljeni k praznovanju pri sv. maši ob 9. uri, nato tudi pred Aninim 
domom. Za to praznovanje vabimo, da bi kdo spekel kaj sladkega, slanega 

… za druženje po sv. maši. Iskrena hvala vsem, ki ste vedno pripravljeni pri 
tem pomagati, prinesti v Anin dom, pripraviti in ponuditi. Praznujmo vsi, 

praznujmo skupaj.  
 

 

PRIHODNJI DOGODKI 
 

SREDA 25. 1. 2023 – SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 
ZAKLJUČEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

 

◆◆◆ 
 

30. 1. – 5. 2. 2023 – ŠOLSKE IN VEROUČNE POČITNICE 
 

◆◆◆ 
 

2. 2. 2023 – SVEČNICA  
SV. MAŠO OB 9.00 IN 18.00  

 

◆◆◆ 
 

NEDELJA, 12. 2. 2023  

 
Študenti medicine, ki se odpravljajo poleti na prostovoljno delo  

»pro bono« v misijonske dežele, bodo pri sv. maši in po njej predstavili 
njihovo delo v misijonih. Vabijo nas tudi k pomoči, da lahko tukaj nakupijo 

zdravila in druge potrebne stvari za ljudi v misijonih,  
kamor bodo ta sredstva tudi samo odnesli.  

 

◆◆◆ 
 

NEDELJA, 19. 2. 2023 – DRUŽINSKA SV. MAŠA, 9.00  
 
 



 

 

NEDELJA                  
22. januar 2023 

3. nedelja med letom  
 

Iz 8,23b;9,1-3; Ps 27; 
1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Pavlo Kosmač  
            za + Vinkota in Helo Brejc  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Viktorja in Marijo Doler, Naratove,  
                Zimoharjeve in + Albina Dolar 

 za + Rudija in Marijo Baloh, stare   
   starše Baloh in Senožetnik  
 za + Antonijo Hriberšek, očeta Alojza,  

         sina Francija, vse + Hriberškove in  
         Boltetove mamo Amalijo Špitaler (dar  
          sestrične Mihele iz Nemčije) 

 

 

Ponedeljek, 23. 1.  
Henrik Suzo 

 

 

Anin dom - kapela 

18.00  po namenu  
 

 

Torek, 24. 1.  
Frančišek Saleški  

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Antona Muleja  
              

 

Sreda, 25. 1.  
Spreobrnitev apostola 

Pavla  
 

 
 

Anin dom - kapela 
07.00 po namenu       
             

 
 

Četrtek, 26. 1.  
Timotej in Tit  

 

 

Anin dom - kapela 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Marjana Ribiča  
             

 

Petek, 27. 1.   
Angela Merici  

 

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Albina Romiha – obl.  
 

 
Sobota, 28. 1.  

Tomaž Akvinski 
 

 

cerkev 
18.00 za + za + Janeza in Marijo Štorgelj – obl.,  
            očeta Ivana, brata Ivana in Antona, ter  
            Frančiško Slatenšek, Pavlico-obl. in  
            Alojza Krušič, Jožico Žnidaršič 
 

NEDELJA                  
29. januar 2023 

PAVLOVA NEDELJA  
Iz 8,23b;9,1-3; Ps 27; 

1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + omo Ido Tajnšek ter za Agico  
            Maučec-obl.  
            za + Betko Matko – obl.   
            PRAZNOVANJE PRED ANINIM DOMOM  

 

 


