28. 11. 2021
1. ADVENTNA NEDELJA

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 39
Letnik XVII.

Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 21,25-28.34-36

NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na
zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi
bučanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od
strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad
ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In
tedaj bodo videli Sina človekovega priti na
oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in
dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« »Varujte se, da vam sŕca
ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da
vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje
vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu,
kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

Lk 21,25–28.34–36

PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS IN SVETU
»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav
se k nam poniža.« V tej znani slovenski cerkveni pesmi je podana vsebina
bogoslužnega časa, ki ga pričenjamo z današnjo nedeljo. To je advent, ki traja
približno štiri tedne, v katerih podoživljamo hrepenenje človeštva po
obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je izrekel Bog padlemu človeku v raju po
njegovem prvem grehu, zaradi katerega je bilo ranjeno vse človeštvo. V
poznejših časih jo je ponavljal očakom in prerokom izvoljenega ljudstva, s
katerim je sklenil zavezo: če se boste držali mojih zapovedi, vas bom vedno
varoval in vodil, če pa se jim boste izneverili, boste prepuščeni sami sebi in
zadele vas bodo hude preizkušnje. Judje so, kot beremo v Svetem pismu,
obljubili Bogu zvestobo v vsem, toda na svoje obljube so radi pozabljali. Niso
računali, da Bog ni tak kot oni: on se svoje obljube zvesto drži in jo tudi
natančno izpolni. Ko so se od Boga oddaljili, so spoznali, da je njihov Gospod
mislil čisto resno, ko je dejal, da jih bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si
premislili in klicali k Bogu, naj jih vendar reši. Bog se jih je vedno znova usmilil,
obenem pa jih je tudi učil, da naj se trudijo za večjo zvestobo dani besedi …
Zgoda izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva,
slovenskega naroda, nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili
zavezo prijateljstva, sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v dan kršimo.
Pridejo ure, ko se zamislimo in spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v
veliki meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se obrne
proti človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki prihaja samo od Boga. Vladati
se pustimo gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži in sovraštva.
To dejstvo nam pojasni dogajanje v sodobnem svetu.
Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme in sovraštva. To mora storiti
najprej v nas samih – osvoboditi mora naša srca, saj iz njih prihaja dobro ali
hudo. V letošnjem adventu zato pripravimo pot Gospodu v svojih srcih.
Po: S. Čuk, Misli srca

TUDI LETOS BO SV. MIKLAVŽ BOLJ PO KORONSKO NASTAVLJAL
DARILA BREZ STIKA, TAKO REKOČ NA DALJAVO. STARŠI IN OTROCI
BODITE POZORNI, ČE BO KJE KAJ NASTAVIL. IZNAJDLJIVO IN PO
VAŠE PA MU LAHKO POMAGATE TUDI VI.

PISMO SV. MIKLAVŽU
Blaž se je slučajno ozrl na koledar, ki je visel na steni. Za obrnit je ostal le še en
list. Nenadoma je zavpil: »Neža, Neža! Prosim, napiši mi pismo za Miklavža!«
Blaž je znova pocukal starejšo sestro za rokav, saj se ni takoj odzvala.
»Saj ne bo dolgo, obljubim!« »No, prav,« se je vdala Neža. »Si že pripravil papir?«
Blaž je pokimal, bel papir je porisal in ga okrasil s snežinkami. Neža je bila
presenečena, bratec se je zares potrudil.
»No, pa začniva! Dragi Miklavž …«
»… jaz sem Blaž in sem zelo priden. Ne, ne, to ne bo dobro … Kaj naj napišem?
Aha, že vem. Dragi Miklavž! Tukaj Blaž. Upam, da si zdrav in da si letos nisi
zlomil nobene noge.« Neža je smeje pisala Blaževo pripoved.
»Letos sem bil zares priden in zato imam veliko želja! Prosim, prinesi mi avto na
baterije pa lego kocke pa dirkalno stezo in plastelin in …«
»Blaž, ne moreš naročiti vsega tega, to je vendar preveč!« je bila odločna Neža.
»Izberi si eno ali dve igrači …, pa bo Miklavž že vedel, kaj bolj potrebuješ.« Neža
je ponovila besede, ki jih mama v dneh pred Miklavžem vsako leto večkrat
izreče. »Če pa ne vem, kaj bi …« Blaž je bil razočaran, a je hitro našel rešitev:
»Kaj pa če vseeno napiševa kar vse? Pa bo potem že Miklavž izbral …«
Neža se je strinjala in zapisala Blaževe želje v pismo. Na koncu je pripisala: To so
moje želje, Miklavž, ti pa izberi, kar najbolj potrebujem.
Blaž se je še podpisal na papir. »Neža, napiši še hvala,« je prosil sestro.
Neža je HVALA napisala na drug papir in ponudila Blažu svinčnik. »Kar sam
prepiši, saj ni težko.« Blaž je bil vesel izziva. Z velikimi tiskanimi črkami je k
podpisu napisal HVALA. Nato je obrnil še papir, ki mu ga je prej dala Neža, in
nanj še enkrat napisal HVALA NEŽA. Nato je objel sestrico in jo zasipal s
poljubčki tako močno, da sta oba padla s stola po tleh. »Oh, ti bučko,« se je
smejala Neža in stisnila Blaža. (Po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki)
*******************

PRVI ČETRTEK, PETEK, SOBOTA IN NEDELJA V MESECU
so v tem tednu. Hvala vsem, ki »opravljate« te pobožnosti, da se tudi v cerkvi
pozna. Na prvo nedeljo vabljeni k darovanju za župnijo. Hvala za vsak vaš dar in
s tem tudi za vašo skrb za župnijo.
********************

V PISARNI ALI ZAKRISTIJI LAHKO DOBITE MARIJANSKI
KOLEDAR 2022 (2,50 EUR).
********************

PREDVIDOMA SO VSE ŽUPNIJSKE DEJAVNOSTI - RAZEN SV. MAŠ IN
VEROUKA - V DECEMBRU 2021 ODPOVEDANE.

Sobota, 20. 11. , 18.00 za + Marijo in Stankota Hren – obl.
za + Vinka Cverleta – obl.
za + očeta Martina-obl. in Amalijo Ribič, stare starše in ostale + sorodnike
za + Marijo Goropevšek, stare starše in ostale + sorodnike

1. ADVENTNA
NEDELJA
28. november 2021
Jer 33,14-16; Ps 25;
1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36

Ponedeljek, 29. 11.
Filomen, mučenec

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Pavlo, dva Filipa, Karlija Kočevarja
za + Martina Lebiča
Marija Reka:
10.30 za + Nežo Majcen
18.00 za + Karla in Terezijo Obrez

Iz 2,1-5; Mt 8,5-11

Torek, 30. 11.
Andrej, apostol

Rim 10,9-18; Mt 4,18-22

Sreda, 1. 12.

Edmund Campion, mučenec
Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

Četrtek, prvi, 2. 12.
Vivijana, mučenka

Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

Petek, prvi, 3. 12.

Frančišek Ksaverij, duhovnik
Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

Sobota, prva, 4. 12.

Janez Damaščan, duhovnik

Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-38

2. ADVENTNA
NEDELJA
PRVA
5. november 2021
Bar 5,1-9; Ps 126;
Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

18.00 za + Antona Podkrajška
07.00 za + Pavlo-obl. in Feliksa Reberšek
za rešitev človeštva

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 v zahvalo in zvestobo ob obletnici
sv. zakona
07.00 po namenu
07.00 po namenu
18.00 za + očeta in vse pokojne Žličerjeve

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Jožefo Huš
Marija Reka:
10.30 za + Leopolda in Alojzijo Breznikar

