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                  Letnik XIX. 
 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 
PAVLOVA NEDELJA 

 

Evangelij 
Mt 5,1-12 

Blagor ubogim v duhu 
 
Ko je tisti čas Jezus zagledal 
množice, se je povzpel na goro. 
Sédel je in njegovi učenci so prišli 
k njemu. Odprl je usta in jih učil: 
»Blagor ubogim v duhu, kajti 
njihovo je nebeško kraljestvo.  
Blagor žalostnim, kajti potolaženi 
bodo. Blagor krotkim, kajti deželo 
bodo podedovali. Blagor lačnim in 
žejnim pravičnosti, kajti nasičeni 

bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim 
v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti 
imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti 
preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas 
bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo 
govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«  

 

 PAVLOV LIST 



PAVLOVA NEDELJA – NEDELJA PRAZNOVANJA  
 

Verjetno je vsak človek vesel, če mu v življenju gre iz slabega in slabšega na 
bolje in boljše ali celo na najbolje in najboljše. Da bi pa šlo iz slabega na bolje in 
na boljše, ni potrebno, da bi moralo biti prej slabo. Bolj se navdušujem in 
nagiban k temu mnenju, da je lahko tudi prej bilo dobro, bolje, da pa iz tega 
lahko gre na bolje od tistega, kar je bilo prej bolje in boljše. Ni torej nujno, da bi 
kaj moralo iti na bolje, da mora biti prej slabo.  
A pri našem župnijskem zavetniku, sv. Pavlu, je bilo skorajda tako. V obeh 
obdobjih svojega življenja – pred in po spreobrnjenju – je bil zagret, zavzet in 
celo zagrizen za tisto, kar je počel. Pred spreobrnjenjem je zavzeto in s strastjo 
preganjal, ovajal in spravljal s poti kristjane. Po spreobrnjenju pa tudi zavzeto, 
ali pa še bolj zavzeto in s strastjo srca, delal in živel in izživel vse svoje življenje 
za rast Božjega kraljestva. Pri njem je resnično šlo iz »totalno« slabega v 
»totalno« dobro, zato ker je sprejel Gospoda, ki je Pot, Resnice in Življenja. Ob 
trenutku spreobrnjenja je Gospod poklical Pavla s poti na Pot, iz resnice k 
Resnici in iz življenja k Življenju. Pri apostolu Pavlu lahko vidimo, kakšna je 
lahko napačno zagledanje samo v pot, ki je pot napačnega prepričanja v najbolj 
grozljivi stvari sploh: da je greh dobro dejanje, pa kakršen koli že ta greh je. Pri 
apostolu Pavlu lahko vidimo, kakšna je napačna resnica, če je samo resnica, 
pisana z malo. Pri apostolu Pavlu lahko vidimo, kako izgleda življenje, ki je 
življenje samo tega sveta, v smislu pisano z malo. Zanj je bilo ob takem pogledu 
vse dovoljeno. Celo skliceval se je na neke listine in si jih pridobil od tistih, ki so 
tudi tako kot on gledali na življenje: oni potem pa doooooolgo, doooooolgo nič, 
šele nato njihova resnica, njihovo določanje, kaj je prav, kaj ne, in nato mogoče 
pride že kakšen bog. A ta bog ni niti približno tisti Bog, ki ga je Bog sam razodel 
v Jezusu Kristusu. Apostol Pavel pa ga je srečal »iz oči v oči«, ko se mu je Gospod 
prikazal in mu v hipu dal uvideti resnico življenja, ki ga je Pavel živel 
popolnoma napačno.  
Če se s tem razmišljanjem prestavimo v dan današnji čas, bi tu in tam lahko 
povlekli kakšno vzporednico. Medkoronski čas nam je v pokoronskem času 
vzel marsikaj, tako v našem osebnem kot javnem in verskem življenju. Tu in 
tam malo ali pa veliko navdušenja, prineslo pa neko ravnodušje. Zato tudi ob 
našem župnijskem praznovanju vabim, da obnovimo in obnavljamo našo 
prvotno zavzetost tudi za župnijo, za poglobitev naše vere in veselja služiti drug 
drugemu in obnoviti kaj, kar nam je koronski čas pred našimi očmi »vzel«, ali 
pa smo si sami do/pustili, da nam je vzel. Hvala vsem, ki obnavljamo naše 
župnijsko življenje in živimo z župnijo in za župnijo.  
  
        

                                                                              mag. Srečko Hren, župnik in dekan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK, 2. 2. 2023 – GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA 
Sv. maši sta ob 9.00 in 18.00.  

Pri sv. maši bo blagoslov sveč, ki jih boste lahko dobili v cerkvi (1 EUR).  
Prav je, da ob blagoslovu sveč pomislimo na globok pomen sveče. Ta 

izgoreva, se použije, dokler se vsa ne použije in »izgine« samo zato, da daje 
svetlobo, toploto, razpoloži človeka za razmišljanje, meditiranje, 

zamišljenost. Pomislimo na sporočilnost adventnih sveč, sveče, ki jo 
prižgemo ob smrti, na grobu, na sveti večer na marsikaterem oknu, 

prižgemo luč svetlobe in upanja v srcu ljudi; sveča na torti, krstna sveča, 
poročna sveča, velikonočna sveča … in še marsikatera sveča. Veliko nam 
sveča sporoča, zato je njen blagoslov, blagoslov vsega, kar sveča pomeni.  

 

 

PETEK, 3. 2. 2023 – GOD SV. BLAŽA, ŠKOFA IN MUČENCA 
Pri sv. maši boste lahko prejeli Blažev žegen, blagoslov na priprošnjo škofa 

in mučenca, da nas obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla.  

HVALA KRAJANOM DOLENJE VASI ZA UREJANJE CERKVE 
Od 30. 1. do 12. 2. 2023 vabljeni krajani Prebolda.  

Hvala vsem, ki redno urejate cerkev. Vabljene še kakšne pridne roke.  
 

 

PRIHODNJI DOGODKI 
 

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

◆◆◆ 
 

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                  
29. januar 2023 

PAVLOVA NEDELJA  
Sof 2,3;3,12-13; Ps 146; 

1 Kor 2,26-31; Mt 5,1-12a 
 

 

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  

 

 

Ponedeljek, 30. 1.  
Hijacinta 

 

Anin dom - kapela 

18.00  za + Ivana Klančnika – obl. in + starše  
            za + Marijo in Jožeta Arnčnik, + sorodnike 
 

 

Torek, 31. 1.  
Janez Bosko  

Anin dom - kapela 

18.00 za + Ivana Golčmana 
           za + Radota Krk-obl. in + sorodnike   
              

 

Sreda, 1. 2.  
Brigita Irska  

 

Anin dom - kapela 
07.00 na čast sv. Jožefu za rešitev človeštva in  
             sv. Cerkve 
             

 
 
 
 
 

ČETRTEK, prvi, 2. 2.  
 

JEZUSOVO DAROVANJE  
SVEČNICA  

 

cerkev 

09.00 za + Ivana Bizjaka  
cerkev  

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Stankota in Marijo Cilenšek  
            za + Franca Lobnikarja – obl. rodbino  
            Lobnikar, Dežnikar in Merzelj 
            za zapuščene, pozabljene, izgubljene in  
            oddaljene  
             

 

Petek, prvi, 3. 2.   
Blaž  

 

 

Anin dom - kapela 

07.00 po namenu  
 

 
 
 

Sobota, prva, 4. 2.  
Ansgar (Oskar) 

 

Anin dom - kapela 

07.00 po namenu  
cerkev 
18.00 za + mamo in očeta Cestnik (Dolenja vas)  
            za + Franca in Marijo Verdel – obl.  
            za + Plavčeve, starše Drev-Grenko 
            za + Ivana Juharta-obl. ter rodbini Juhart  
            in Pencelj  

NEDELJA - PRVA                 
5. februar 2023 

5. nedelja med letom  
Iz 58,7-10; Ps 112; 

1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Borisa Golavška  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Jožefo Hribar – obl. ter Vladota,  
            Alojza in Toneta               

 


