
 

 

 

 
 

 

 

12. 12. 2021 
3. ADVENTNA NEDELJA  

Leto C 
Štev. 41  

                  Letnik XVII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 
 

Evangelij 
Lk 3,10-10 

 
 

PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE 
 
 

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj 
naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima 
dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, 
in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi 
cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: 
»Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne 
terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« 
Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj 

storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak 
bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in 
so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem 
odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz 
nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s 
Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče 
in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako 
je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij. 

 
 
 

 PAVLOV LIST 



VESELJE IN BLAGO SRCE 
 
Današnji berili nas spodbujata k veselju in to povabilo tudi utemeljujeta. Prerok 

Sofonija potrtemu izvoljenemu ljudstvu kliče: »Vriskaj, sionska hči! Veseli in 

raduj se iz vsega srca! Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče se nam zdi 

pretirano, da bi vriskali od veselja. Pa bi morali, če bi trdno verovali, da je Jezus 

naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje našemu življenju smisel. Gotovo ste že 

doživeli ali videli, kakšno vriskanje nastane, če nogometaši dosežejo gol. Med 

tistimi, ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri nedeljski maši. Tam pa 

so se držali zdolgočaseno, čeprav se je pred njihovimi očmi dogajalo vse kaj 

večjega kot na nogometni tekmi. 
 

Apostol Pavel je vernikom zapisal besede, veljavne za kristjane vseh časov in 

vseh starosti: »Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. 

Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.« Vzrok ali razlog našega 

veselja je dejstvo, da je Bog blizu, da je Jezus naš prijatelj, z nami. To nas 

spodbuja k dobroti, blagosti. Tam, kjer živimo: v svoji družini, v šoli, na 

delovnem mestu, med sosedi moramo znati delovati pomirjevalno. 
 

Človek, ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, čuti potrebo, da svoje 

veselje deli s kom drugim, z vsemi, ki jih sreča. Tako se njegovo veselje pomnoži 

Saj smo izkustveno doživeli, kako se naše veselje množi vsakokrat, ko svoje srce 

odpremo drugim, ko z drugimi delimo svoje imetje, ko pomagamo pomoči 

potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati nas in druge, nas navaja adventni 

klicar Janez Krstnik. Na vprašanje, kaj naj storimo oprijemljivega, odgovarja 

tudi nam, ko govori tistim, ki so prihajali poslušat njegove spokorne pridige ob 

Jordanu: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, 

naj ravna enako.«  
 

V Malem princu beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima okus brez 

primere.« Lahko rečemo, da ima božanski okus, Božji okus, okus po Jezusu, ki 

se nam daje, da bi tudi nas naučil dajanja. 

 
          Po: S. Čuk, Misli srca 

 



HREPENENJE NAM ODPIRA PRAVO POT DO BOŽIČA 
Z avtom sem nekega adventnega večera želela zapustiti kletno garažo. Zapeljala sem 
prav do stebra z zapornico in pritisnila rumeni gumb – nič. Zavzdihnem in avto 
zapeljem vzvratno nekoliko na stran ter po stopnicah zapustim zgradbo, da pokličem 
pomoč. Stala sem tam in čakala. Priznam, da je v tistih minutah adventna pesem, ki 
pravi, naj široko odpremo vsa vrata, zame dobila povsem nov pomen. Nenadoma mi je 
postalo jasno, kako hrepeneče lahko čakamo, da se končno odpro zaklenjena vrata – 
tudi če gre samo za zaporo ob izhodu kletne garaže. Čez petnajst minut je prišla gospa, 
prislonila je čip na belo omarico in – o čudež, zapora se je dvignila! 
Včasih ljudje obsedimo, smo v kaj ujeti, si sami ne moremo več pomagati. Lahko se 
znajdemo v situacijah, na katere nimamo vpliva, za katere nismo nič krivi – znajdemo 
se sami, izgubljeni in nemočni. Vrat, ki bi nam odprla izhod, ne vidimo več, ključavnice 
so zaklenjene. Sam ne bom našel poti ven. Potrebujem nekoga, ki mi pokaže vrata, 
odklene ključavnico. Na božič Bog odpre vrata, ki vodijo iz nebes na zemljo. Bog 
postane človek, pride v moj svet, odpre in čaka – dokler nisem spet sposoben iti dalje. 
Kaj je potrebno? Nič, samo moje hrepenenje, da bi spet šel na pot.  

A. Schwarz, Divji božič 
*******************  

ČETRTEK, 16. 12. 2021 – ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 
Vabljeni otroci, družine in vsi drugi k tej lepi duhovni pripravi na božič. 

Verjamem, da nam odzvanja v ušesih znana pesem te devetdnevnice:  
Kralja, ki prihaja, pridite molimo.   

 

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

»ČLOVERK NE JEZI SE!« JE GESLO LETOŠNJE LUČI MIRU IZ BETLEHEMA  

 
Skavti jo bodo prinesli v našo župnijo v soboto, 18. 12. 2021, ob 18. uri in pri 

njej sodelovali. Luč miru bo na razpolago, da jo ponesete v svoje domove.  
 

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

SV. MAŠE NA SVETI VEČER IN POLNOČNICA 
20.00 – na Homu; 22.00 – Marija Reka; 24.00 – Prebold  

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

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

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

BLAGOSLOV DÓMA IN DRUŽINE V BOŽIČNEM ČASU 
Kdor želi, da duhovnik pride na dom za blagoslov, prosim, da se oglasite ali 

pokličete in se dogovorimo za čas blagoslova. 
 



Sobota, 11. 12. 18.00 za + Franca in Marijo Verdel-obl. 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 

 

 

Ponedeljek, 13. 12.  
Lucija, devica, mučenka 

Iz 35,1-10; Lk 5,17-26 
 

 
 
 

18.00 za zdravje  
            

 

Torek, 14. 12.  
Janez od Križa, duhovnik 

Rim 10,9-18; Mt 4,  
 

 
 

 

18.00  za + Jožefa Kostanjška – 8. dan   

 

Sreda, 15. 12.  
Antonija in drinske mučenke 
Iz 45,6b-8.21b-25; Lk 7,18b-23 

 

 
 

 

07.00 v zahvalo za prejete milosti 
 

 

Četrtek, 16. 12.  
božična devetdnevnica 

Iz 54,1-10; Lk 7,24-30 
 

 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Jožefo in Erika Huš  
             

 

Petek, 17. 12. 
božična devetdnevnica 

1 Mz 49,2.8-10; Mt  1,1-17 
 

 

 

18.00 za + starše Srečkota in Dragico Ilišinović  
            ter vse pokojne iz družine Ilišinović 
            za + Ano Kupec – 8. dan            
             

Sobota, 18. 12. 
božična devetdnevnica 
Jer 243,5-8; Mt 1,18-24 

 

 

 

18.00 za + Slavkota in Faniko Pražnikar  
             

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

19. november 2021 
Mih 5,1-4; Ps 80; 

Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 
 

 
 

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Vladota Svet – obl.  
             

Marija Reka:  
10.30 za + starše Huš, Sinkovič in Lobnikar 
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