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Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Mr 13,24-32

OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V
tistih dneh, po tisti véliki stiski, bo sonce
otemnelo in luna ne bo dajála svoje
svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in
nebeške sile se bodo majále. Tedaj bodo
videli Sina človekovega priti na oblakih z
veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal
angele in zbral svoje izvoljene od štirih
vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od
smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že
mužévna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste
videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta
prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve
nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«

Mr 13,24–32

ZADNJA URA
Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega, slehernega življenja. K temu razmišljanju
nas želi spodbuditi Božja beseda teh zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko govori
o koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so imeli modro navodilo: »Kar delaš,
delaj modro in misli na konec!« Za vse bomo nekoč dajali odgovor, nas
prepričuje Jezus, vendar mi živimo preveč površno in si tega ne jemljemo k
srcu. Da bo ta odgovor za nas lažji, se skušajmo vsak večer, ob koncu dneva,
postaviti na zatožno klop. Tožnik bo naša vest, Božji glas v nas, mi pa bomo pred
njo zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam izpraševanje vesti, ki naj bi bilo
zadnje opravilo krščanskega človeka, preden leže k počitku. Vsak dan je lep
košček našega življenja. Ne vemo, kdaj nastopi za nas zadnji dan. Gospod pride
kot tat, opozarja Jezus. Ne veste ne dneva ne ure. Bodite pripravljeni!
Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje: »Misli na poslednje reči in vekomaj
ne boš grešil!« Smo sredi meseca novembra, ki je posvečen misli na naše drage
pokojne. V začetku meseca smo okrasili njihove grobove s cvetjem in na njih
prižgali sveče; kot kristjani smo tudi kaj zmolili, saj molitev koristi več kot rože,
sveče in lepi nagrobniki. Romati na grobove je koristno za nas same, saj nam ti
zadnji domovi dajo vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le
vmesna postaja – čakalnica za vstajenje.
V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih kar smešno.
Toliko nam je do tega, da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo se dobre, poštene,
čeprav nam naša vest govori drugače. Vzemimo si vsak dan nekaj trenutkov v
zbranosti in prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo se, kaj bi hotel iz mene
narediti Bog s svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi. Moja vest je moje
notranje oko. »Če tvoje oko temno, kolika bo tema!« pravi Jezus. In vemo, koliko
teme je v ljudeh, ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati Božjega glasu v sebi.
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje večne sreče ali
nesreče kovač!«
Po: S. Čuk, Misli srca

ODLOK O PODALJŠANJU MANDATA ČLANOM
ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV
Slovenska škofovska konferenca je 13. januarja 2020 na svoji 116. redni seji
sklenila, da bodo volitve novih članov župnijskih pastoralnih svetov na četrto
postno nedeljo, 22. marca 2020, in določila, da se v nedeljo, 24. maja 2020, novi
člani župnijskih pastoralnih svetov predstavijo župnijskim občestvom (Sporočila
slovenskih škofij 2/2020). Zaradi epidemije so škofje sklenili, da se volitve preloži
ter za eno leto podaljša mandat dosedanjim članom župnijskih pastoralnih svetov
(Sporočila slovenskih škofij 6/2020). Stalni svet Slovenske škofovske konference
je 11. januarja 2021 na svoji 27. seji sklenil, da se podaljša mandat dosedanjim
članom župnijskih pastoralnih svetov do volitev, ki naj bi bile jeseni 2021
(Sporočila slovenskih škofij 2/2020), 3. maja 2021 pa je Slovenska škofovska
konferenca na svoji 123. redni seji sklenila, da vsaka škofija zase določi datum
volitev (Sporočila slovenskih škofij 6/2021). V Škofiji Celje poteka proces
sestavljanja pastoralne vizije škofije za naslednje desetletje, ki nastaja v okviru
Strateškega sveta Škofije Celje in bo končana do poletja 2022. V skladu s to vizijo
bodo delovale tudi škofijske in župnijske strukture. Po opravljenem posvetovanju
zato podaljšujem mandat dosedanjim članom župnijskih pastoralnih svetov do
konca tega pastoralnega leta, torej do 1. septembra 2022.
škof Maksimilijan

DOGODKI V ŽUPNIJI

Delavnice Karitas so odvisne od veljavnih pogojev.
sreda, 10. 11. 2021, 17.00 – izdelava vizitk
sreda, 17. 11. 2021 – izdelava venčkov (osnova), 17.00
torek, 23. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
sreda, 24. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
četrtek, 25. 11. 2021 – spletanje venčkov, 16.00
sobota, 27. 11. 2021 – prodaja venčkov na tržnici
Za vse udeležence je obvezen pogoj PCT!
********************

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV JE ODPOVEDANO!
********************

ZA 7., 8. IN 9. R. JE SAMO ZA PONEDELJEK, 15. 11. 2021, VEROUK V
UČILNICI ODPOVEDAN! SNOV BODO OTROCI DOBILI PO SPLETU.
*******************

DRUŽINSKA SV. MAŠA:

1. adventna nedelja, Nedelja Karitas, 28. 11. 2021, 9.00
********************

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Jožefa Potočnika
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14. november 2021
1 Kr 17,10-16; Ps 146;
Heb 9,24-28; Mr 12,38-44

Ponedeljek, 15. 11.
Albert Veliki, škof

1 Mkb 1,10-15; Lk 18,35-43

Torek, 16. 11.

Marjeta Škotska, kraljica
2 Mkb 6,18-31; Lk 19,1-10

Sreda, 17. 11.

Elizabeta Ogrska, redovnica

Marija Reka:
10.30 za + Franca Sereca, Andreja Zagožna in
pokojne planince
za + Martina Vrbiča
za + Danijela Veterška-obl. in vse
+ Vetrškove in Kobalove
Sv. Lovrenc:
15.00 zahvalna sv. maša
18.00 za + Leopolda in Alojzijo Breznikar in

vse + Lobnikarjeve in Reberškove

18.00 za + očeta Stanislava Stanko
07.00 za družine

2 Mkb 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Četrtek, 18. 11.

Posvetitev bazilik Petra/Pavla
1 Mkb 2-15-29; Lk 19,41-44

Petek, 19. 11.

Matilda, redovnica
1 Mkb 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Sobota, 20. 11.
Edmund, kralj

1 Mkb 6,1-13; Lk 20,27-40

KRISTUS
KRALJ

21. november 2021
Dan 7,13-14; Ps 93;
Raz 1,5-8; Jn 18,33b-37

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Franca Oblaka – obl.
18.00 za + iz rodbine Špilmoher
18.00 za + Štefana Gorinšek-obl. ter
hčerko Vlasto Ribič
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Elizabeto Krajnc – obl.
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Konrada Kos ter Pavlo in
Antona Zakonjšek
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