19. 12. 2021
4. ADVENTNA NEDELJA
BOŽIČ

PAVLOV LIST

Leto B
Štev. 42
Letnik XVII.

Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 2,1-14

RODIL SE VAM JE ODREŠENIK
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se
popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer
v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji.
In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.
Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta Názareta, v
Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem,
ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se
popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.
Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi
rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in
položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo
prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na
prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se
prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil
Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v
plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica
nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na
zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

VEČNI BOŽJI NAČRT
Sprašujem se, kako je kaj pri Bogu z domišljijo, če se lahko o tem, kar je
Božjega, nekoliko po človeško izrazim? Bog ve? Ja, on že ve, samo jaz se
sprašujem. Verjetno pa se nam ni treba predolgo sprenevedati, da tudi mi – v
nasprotju z Bogom - tega ne vemo.
Če bi še želel nekoliko ovinkariti okoli te tematike, bi celo dejal, da je Bogu po
vsem, kar je ustvaril, zmanjkalo idej. A glej, to se je zgodilo ravno takrat, ko bi
moral na koncu po njegovem notranjem občutku narediti in ustvariti še nekaj
veličastnega, celo najbolj veličastnega, v primerjavi z vsemi stvarmi, ki jih je
že ustvaril do tedaj. Saj pravim, pa ravno takrat mu je moralo zmanjkati idej?
Po mojem prepričanju, se dobro, da mu je »zmanjkalo« idej, kajti ob tem se je
»spomnil«, da bo naredil človeka po svoji podobnosti in sličnosti. Saj pravim,
ta Božji načrt se ni mogel boljše zaključiti, kot se je. Celo Bog sam je stopil v to
skrivnost božje podobnosti in sličnosti, ko se je učlovečil in se nam tako
najbolj približal v življenju njega, ki ga je spočela Božja ljubezen. Tej Božji
ljubezni je v vsej svoji razpoložljivost za svetost življenja, odprla vrata svojega
srca Marija, ki je svetu rodila tega in takega Boga, ki se nam je v polnosti
razodel v ljubljenem življenju, spočetem življenju, rojenem življenju in na
koncu pokazal, da tudi v odrešenem življenju.
Večni Božji načrt se kaže v vseobsegajoči Božji ljubezni do življenja, ki ga je
Bog naredil in ustvaril po svoji podobnosti in sličnosti. To je moje, tvoje
življenje, to je življenje vsakega. Zato je življenje nekaj najbolj Njegovega,
najbolj Božjega, in ker je On svet, tudi najbolj svetega. Tako je človeško
življenje za vedno priličeno Božjemu življenju, kajti njegova stvaritev smo.
Tih sveti večer, in še bolj spokojna sveta noč, nam to razodevata. Zato je Bog v
presveti božični noči stopil med nas, da bi ga spoznali, sprejeli in po svetosti
Njegovega življenja tudi živeli.

Blagoslovljene božične praznike vsem!
mag. Srečko Hren, župnik

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA (19. 12. 2021)

Hvala skavtom, ki so jo prinesli v našo župnijo. Dobite jo v cerkvi in še:
15.00 Matke - gasilski dom; 15.00 Kaplja vas - kapela pri Marzelj-Gojznikar;
16.00 Latkova vas - gasilski dom; 16.00 Šešče - pri Sopotnikovih; 17.00 Sv.
Lovrenc - v cerkvi

ČETRTEK, 23. 12. 2021 – BLAGOSLOV ŽUPNIJSKIH JASLIC
Ob 18. uri je zaključek devetdnevnice in blagoslov jaslic v cerkvi. Iskrena hvala
vsem, ki jih boste tudi letos, kakor vse do zdaj, požrtvovalno postavili.
********************

PETEK, 24. 12. 2021 – SVETI VEČER

Sv. maše božičnega večera in polnočnica: ob 20. uri na Homu, ob 22h v Marija
Reki in polnočnica ob 24h v Preboldu. Pogoj: PCT, razdalja in maska.
********************

SOBOTA, 25. 12. 2021 – BOŽIČ
********************

NEDELJA, 26. 12. 2021 – SV. ŠTEFAN

NEDELJA SVETE DRUŽINE
DRŽAVNI PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Pri sv. mašah bo blagoslov soli na čast sv. Štefanu.
********************

VEROUČNE POČITNICE SO DO SV. TREH KRALJEV (6. 1. 2022)
********************

HVALA KRAJANOM KAPLJE VASI ZA UREJANJE CERKVE.
Od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 vabljeni krajani Dolenje vasi.
********************
SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKATEGA TEDNA
Sobota, 18. 12. 2021: za + Slavkota in Faniko Pražnikar

4. ADVENTNA
NEDELJA
19. december 2021
Mih 5,1-4; Ps 80;
Heb 10,5-10; Lk 1,39-45

Ponedeljek, 20. 12.
Božična devetdnevnica
Iz 7,10-14; Lk 1,26-38

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Vladota Svet – obl.
Marija Reka:
10.30 za + starše Huš, Sinkovič-Lobnikar
18.00 za + Zvoneta Nemec

za + Leopolda in Alojzijo Breznikar in
vse + Lobnikarjeve in Reberškove
za + Antona Breznikarja – 8. dan

Torek, 21. 12.

Božična devetdnevnica
Vp 2,8-14; Lk 1,39-45

Sreda, 22. 12.

Božična devetdnevnica

18.00 za + Angelo Basle – obl.
07.00 po namenu

1 Sam 1,24-28; Lk 1,46-56

Četrtek, 23. 12.

Božična devetdnevnica
Mal 3,1-4; Lk 1,57-66

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Jožeta Vedenika, + starše Mihaelo
in Maksa Derča
za + Jožefo in Erika Huš
(zaključek božične devetdnevnice in blagoslov
župnijskih jaslic)

Petek, 24. 12.

◆
Sveti večer

Iz 9,1-3.5-6; Ps 96;
Tit 2,11-14; Lk 1,1-14

SOBOTA,
25. december
BOŽIČ
Iz 52,7-10; Ps 98;
Heb 1,1-6; Jn 1,1-18

NEDELJA
SV. DRUŽINE
sv. Štefan
26. december 2021
1 Sam 1,20-28; Ps 128;
1 Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52

Hom:
20.00 za + Aleša Cafuto-obl., Antonijo in
Jakoba Krka ter + Radota Krka
Marija Reka:
22.00 po namenu
Prebold (polnočnica):
24.00 za + Lojzeta Stanko, starše Angelo in
Franca Breznikar ter starega ata
Ivana Koruna ter + sorodnike
09.00 za + Bernarda Krofliča ter starše
za + starše Franca in Viktorijo
Sopotnik, brata Francija ter Vinkota
in Majdo Zapušek
Marija Reka:
10.30 za + Zavrlove
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + starše Antona in Marijo Hribar ter
Zvoneta Satlerja
za + starše Jožeta in Anico Mastnak ter
za vse + sorodnike
Marija Reka:
10.30 za + Franca Breznika
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