
 

 

 

 

 
 

 

 

5. 12. 2021 
2. ADVENTNA NEDELJA  

Leto C 
Štev. 40  

                  Letnik XVII. 
 
 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 

 
Evangelij 

Lk 3,1-6 
 
 

VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA 
 
 

 V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je 
bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Heród četrtni 
oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni 
oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija 
četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika 
duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla Božja 
beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso 

jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, 
kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se 
napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in 
razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje 
odrešenje.« 

 
 
 

 PAVLOV LIST 



ČE SE ŽE DELA …  
 
 

»Či se dala, ne se dala vredi!« Tako bi se slišalo v mojem pohorskem narečju to, kar 
hočem povedati tudi v tem razmišljanju za prvo nedeljo v mesecu in ob današnjem 
evangeljskem odlomku.  
 

Ob naši domači in pohorsko zdravi samooskrbi, je bilo potrebno kar nekaj stalnega 
dela in opravil, ki so nam zagotavljala našo samooskrbo in ne nazadnje preživetje. 
Zato je bilo razumljivo, da sta starša morala imeti kar redno in strogo kontrolo nad 
našim delom, da je bilo vse narejeno in tudi pravi čas opravljeno. Kajti, kaj bi nam 
koristilo, če bi šel kdo od otrok nabirat cvetove bezka za zajtrk bezgovih cvetov z 
jajci šele popoldan? Nič, prav nič. O, kakšno razkošje, ko se človek spomni takšnega 
naravnega zajtrka in še česa,  skoraj brez ogljičnega odtisa za okolje, kakor znamo 
zadnje čase reči. Nekdo bi se zanašal na to, da bo to nabrano, pa ni bilo. Pokojni ata 
nam je zato vedno govoril: »Boljše, da ne narediš, kot pa če narediš na pol ali pa še 
tisto ne. Bom vsaj vedel, da nisi naredil in se ne bom zanašal na to, da je narejeno. 
Če si tako len, bo moral zaradi tvoje lenobe kdo drug to narediti. Se ti zdi to prav?«  
In otroci smo ostali tiho. Ja, kaj pa bi drugega, če smo točno vedeli, da ima prav. In 
veliko takih »tihih« lekcij z njegove in mamine strani, nič kaj kompliciranih, 
zavozlanih, razlagajočih na dolgo in široko, smo dobili. Danes bi verjetno kdo lahko 
rekel, da se starši niso ukvarjali z nami. Danes je potrebno otroku vse na dolgo in 
široko razlagati, utemeljevati, dokazovati, celo prosjačiti pred njim, da kaj naredi, 
kar je prav in kar se mora. Seveda ni povsod tako, da ne bo pomote. Skoraj pri večini 
staršev sem presenečen, kako znajo biti starši in otroke pravilno vzgajati in 
vztrajati v tem, kar je prav, tudi za ceno, da jih bodo otroci »ožigosali«, da niso dobri 
starši. Kasneje taki starši postanejo v luči teh otrok kar naenkrat odlični starši.  
 
 

Evangeljski odlomek druge adventne nedelje se dotika tudi teh in takih življenjskih 
situacij in trenutkov. Tisti, ki prihaja, prihaja ves, prihaja v polnosti, prihaja za vse, 
brez izjeme. Ne tako, da bi na polovico naredil to, za kar je prišel, ampak prihaja v 
polnosti ljubezni, da bi jo tudi v polnosti razodel. V bistvu On je Ljubezen in se ne 
more drugače razodeti kot Ljubezen. Zato se ne gre samo »nekega boga«, ampak 
On Bog je. V tem globokem notranjem uvidu je Janez Krstnik mogel zastaviti svojo 
jasno besedo k takemu spreobrnjenju, da bi ga vsako srce moglo videti, spoznati in 
prepoznati, ko pride. In On prihaja v takšni podobi, da ga nihče ne more spregledati 
in se delati, da ga ni videl: v podobi otroka, življenja. Naj bo tudi za nas adventni čas 
tak čas, v katerem bomo odstranjevali tisto, kar nam zamegljuje in preprečuje, da 
bi ga mogli videti in spoznati, ko pride. In pride kmalu! Maranata - pridi, Gospod 
Jezus.  
       

      mag. Srečko Hren, župnik 

 



ZAHVALA 
 

»Kako sprejeti in zaznati človeka v njegovih resničnih potrebah,« so se sodelavci 
Karitas spraševali na izobraževanjih, ki so jih izvedli pred kratkim. Geslo 
letošnjega tedna Karitas je Srce, ki sprejema. Kakšno naj bo torej srce, ki v 
bližnjem vidi človeka v stiski in ne zoprnega tečneža, ki je prišel težit? 
Le srce, ki sprejema, lahko tudi daje. In letošnji advent začenjamo z Nedeljo 
Karitas. Z besedo karitas označujemo krščansko dobroto, ljubezen, največkrat pa 
se nam ob tej besedi pred našimi očmi naslikajo obrazi mož in žena, mladih, 
odraslih in starejših, ki znotraj Slovenske karitas naredijo toliko dobrega za 
uboge, osamljene, revne in nasploh ljudi v stiski. Z darovanjem svojega časa, 
sredstev in samih sebe kažejo na ljubezen Boga, ki lahko vsakega izmed nas 
porabi za orodje svoje ljubezni. Preden pa človek lahko zares ljubi, mora biti 
najprej ljubljen sam. Mi vsi smo ljubljeni Božji otroci in Bog nam hoče to ljubezen 
vedno znova izkazovati in nas z njo napolnjevati. Jezus res želi, da ga prav vsak 
izmed nas sprejme v svoje srce. Da ga napolni z ljubeznijo in da bo tako naše srce 
postalo izvir dobrote za druge …  (iz brošure Srce, ki sprejema) 
Poslanstvo Karitas ni zgolj zbiranje in razdeljevanje pomoči, temveč skozi 
druženje in dela usmiljenja, ob konkretnih karitativnih dejavnostih, odkrivati ter 
ohranjati dostojanstvo vseh, ki se zatekajo po pomoč.  
Sodelavci župnijske Karitas se zahvaljujemo vsem, ki ste se nam pridružili v 
delavnicah in skupaj z nami izdelovali adventne venčke. Hvala Mavrični skupini 
in veroučencem za izdelovanje vizitk za dom starejših v Preboldu. Zahvaljujemo 
se občini Prebold za stojnico na tržnici. Prav posebej pa vsem vam, dragi župljani, 
ki z molitvijo in nakupom naših izdelkov podpirate naše delo. Se priporočamo in 
vsem voščimo vesele in blagoslovljene božične praznike.  

 

                                                          Sodelavci župnijske Karitas sv. Pavel Prebold  
 

*******************  

SREDA, 8. 12. 2021 – PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
Sv. maša je ob 9. uri.   

 

********************  

PRILOŽNOST ZA SV. SPOVED 
Priložnost, da opravite sv. spoved je vsak dan pol ure pred sv. mašo. Skupnega 

dne za sv. spoved ne bo, zato vabljeni k sv. spovedi že prej, zato bom v 
spovednici s tem tednom naprej.  

Otroci bodo spoved opravili v času veroučne ure.  
********************  

V ŽUPNIŠČU IN ZAKRISTIJI JE NA RAZPOLAGO  
MARIJANSKI KOLEDAR (2,50 €) IN PRATIKA (6,50 €).  

********************  

HVALA KRAJANOM LATKOVE VASI ZA UREJANJE CERKVE.  
OD 6. DO 19. 12. 2021 VABLJENI KRAJANI KAPLJE VASI.  

 



Sobota, 4. 12. 18.00 za + očeta in vse pokojne Žličerjeve   
  

2. ADVENTNA 
NEDELJA 

PRVA  
5. november 2021 

Bar 5,1-9; Ps 126; 
Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 

 

 
 
 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Jožefo Huš 
             

Marija Reka:  
10.30 za + Leopolda in Alojzijo Breznikar 
             

 

Ponedeljek, 6. 12.  
Nikolaj (Miklavž), škof 
Iz 35,1-10; Lk 5,17-26 

 

 
 
 

18.00 za + Franca Rukav  
            

 

Torek, 7. 12.  
Ambrož, škof 

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

 

 
 
 

18.00  za + Rafaela Pražnikarja – obl. ter Nežo  
              in Franca Senčar 
 

 

Sreda, 8. 12.  
BREZMADEŽNO SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 
1 Mz 3,9-15.20; Ps 98; 

Ef 1,3-6.11.12; Lk 1,26-38 
 

 
 
 
 

09.00 za srečno zadnjo uro  
  
 

 

Četrtek, 9. 12.  
Vivijana, mučenka 

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

 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Matildo Pušnik  
             

 

Petek, 10. 12. 
Frančišek Ksaverij, duhovnik 

Iz 29,17-24; Mt  9,27-31 
 

 

18.00 za + Tejo Skočaj-obl.,Drago in Ivana Škrabe  
            za + moža Brankota Valenčaka ter starše  
            Gabrijelo in Janeza Vrbnjak 
             

Sobota, 11. 12. 
Janez Damaščan, duhovnik 

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

 
 

18.00 za + Franca, Marijo Verdel in + sorodnike  
             

3. ADVENTNA 
NEDELJA 

12. november 2021 
Sof 3,14-18a; Ps Iz 12,2-6; 

Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 
 

 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Jožefo – obl., Alojza Kupec, teto  
            Marijo Podlunšek in vse + sorodnike 
            za + Ivana Stepišnika – 30. dan   
             

Marija Reka:  
10.30 za + Završnikove, Bronko Lobnikar,  
            Terezijo in Petra Sirše ter Alojza in  
            Mateja Zmrzlaka.  

 

 


