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Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 2,41-52

DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI
Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike
hodili v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na
pot po praznični navadi. In ko so se po končanih
prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v
Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so,
da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega
dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci.
Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po
treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med
učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali,
so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga
zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj
si nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« Dejal jima je:
»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je
mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se
je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati
je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v
modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

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 in prav
takó blagoslovljeno novo leto 2022!
mag. Srečko Hren, župnik
PONEDELJEK, 27. 12. 2021 – GOD SV. JANEZA
Sv. maši sta v Sv. Lovrencu ob 17. uri in Preboldu redna ob
18. uri. Na koncu sv. maše bo blagoslov vina na čast sv.
Janez. Vino za blagoslov prinesite s seboj.

TOREK, 28. 12. 2021 – GOD NEDOLŽNIH BETLEHEMSKIH OTROK
V ljudski govorici je praznik znan kot Tepežni dan, kot
opozorilo šibe, da življenja ne gre živeti za slabe in
grešne stvari, ampak za lepoto ljubezni in
odgovornosti do življenja. Zato naj bo na ta dan kakšen
tepež, če ga boste deležni, simbolno dejanje le za
svarilo in opozorilo.
********************

PETEK, 31. 12. 2021 – SILVESTROVO - DRUGI SVETI VEČER

zahvalno pesem.

Vabljeni k sv. maši na starega leta dan, ker se lahko –
kljub vsemu – za marsikaj Bogu in drug drugemu
zahvalimo. Prinesite v srcu tudi k tej sv. maši iskrene
zahvale za vse dobro, kar je na ta svet lahko izlilo vaše
srce. Ob koncu maše bomo iz zahvalnega srce zapeli
********************

SOBOTA, 1. 1. 2022 – NOVO LETO – DAN MIRU

PRAZNIK MARIJE, SVETE BOŽJE MATERE
********************

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

ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste v teh dneh pred božičnimi prazniki pripravili vse
potrebno: vsem, ki ste obiskovali božično devetdnevnico; hvala otrokom
in drugim, ki ste opravili božično sv. spoved; hvala za božično drevo;
pridni ekipi mladih, ki je postavila župnijske jaslice v cerkvi in tistim, ki
ste jih postavili pred cerkvijo. Hvala vsem, ki ste nabrali in prinesli mah
za jaslice in naredili okraske. Hvala za vse, kar storite, da je v vas vedno
pripravljenost ponuditi svoj čas za župnijo.
********************

ISKRENO SE ZAHVALJUJEM TUDI ZA VSA PISNA IN USTNA VOŠČILA,
ki ste jih poslali v pisarno ali mi jih osebno izrekli. Hvala tudi za vse
dobrote, ki ste jih prinesli v župnišče.

SVETE MAŠE TEGA TEDNA ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKA

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

Ponedeljek, 27. 12.
Janez, apostol

1 Jn 1,1-4; Jn 20,2-8

Torek, 28. 12.
Nedolžni otroci

1 Jn 1,5-10; Mt 2,13-18

Sreda, 29. 12.
Tomaž Becket

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
Sv. Lovrenc:
17.00 po namenu (po maši blagoslov vina)
Prebold:
18.00 za + Marijo Hrnčič (po maši blagoslov vina)

18.00 za + Ludvika Igrišnika – 8. dan
za Božji blagoslov in varstvo življenja
07.00 po namenu

1 Jn 2,3-11; Lk 2,22-35

Četrtek, 30. 12.
Janez Boccardo

1 Jn 2,12-17; Lk 2,36-40

Petek, 31. 12.
Silvester, papež

1 Jn 2,18-21; Jn 1,1-18

Sobota, 1. 1. 2022

NOVO LETO – DAN MIRU
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
4 Mz 6,22-27; Ps 67;
Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

2. NEDELJA
PO BOŽIČU
2. januar 2022

Sir 24,1-4.8-12; Ps 98;
Ef 1,3-6.15.18; Jn 1,1-18

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Jožeta Kupec – obl.
18.00 za + vse Krkove, Kudrove, Pozničeve
in Cafutove
za Božjo pomoč in blagoslov v hiši
09.00 za + Urško-obl. in očeta Petra Povše
Marija Reka:
10.30 za + Franca Čevka
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Irmo Novak
za + brata Antona Dečmana – 30. dan
Marija Reka:
10.30 za + Antona Kobal, starše Činč, Karla
in + starše

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja Župnija sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR SV. PAVEL - PREBOLD: SI56 0400 1004 8733 274, TRR Karitas: SI56 0400 1004 8580 111;
TRR MARIJA REKA: SI560400 0027 6354 105; Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;
srecko.hren@gmail.com, Odgovarja mag. Srečko Hren, župnik

