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Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Jn 1,1-18

BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in
Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je
nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč
sveti v temí, a temá je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu
in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda
njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo
Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje
mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se
naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej
in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je
pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi
prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost
in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

BESEDA JE BILA ŽE PRED ZAČETKOM
Prolog ali uvod v Janezov evangelij (Jn 1,1-18), ki nas spremlja to nedeljo,
je veličastna hvalnica Besedi. Tisti Besedi, po kateri je vse ustvarjeno, in
tisti Besedi, po kateri je vse odrešeno, vse dorečeno in vse povedano. To je
Božja beseda, ki je prav v Jezusu Kristusu postala meso, postala je človek,
torej se je učlovečila, materializirala, če smemo tako reči. Kajti vsaka
ljubezen se mora učlovečiti, konkretizirati, ubesediti oziroma udejanjiti.
Božje učlovečenje je dokaz in potrditev, da je temu tako in da mora biti
temu tako. Sicer bi Bog ostal le Bog v neki, vsaj s človeške strani gledano,
nedorečeni in razpršeni obliki, bogve kje in bogve kako, verjetno na vse
mogoče in možne načine, ki so bili v zgodovini in so še tudi danes. A po
rojstvu Njega nimamo več izgovora, da ga ne poznamo. Sam je prišel med
nas, da bi mi vedno prihajali k Njemu in po Njem živeli.
Na začetku novega leta odhajamo torej v prihodnost s pomembnim
sporočilom svete božične noči, tega večnostnega izgovarjanja Ljubezni z
božje strani. Pa ne samo izgovarjanja in ubesedovanja, ampak tudi
konkretnega deja, dejanja v rojstvu Ljubezni med nami, v tistem, ki je bil
ljubljen, spočet, rojen, vzgojen, preizkušen, utrjen in ob vsem tem skupaj
spet ljubljen, kajti Bog ljubi z večno ljubeznijo. Prihodnost je zato
prihodnost, da stavimo edino le na to ljubezen, saj, če bomo imeli ljubezen
med nami, bomo imeli vse! Kajti ljubezen je ljubezen v pravičnosti,
solidarnosti, pomoči, v skrbi, v vzgoji, v resnicoljubnosti …
Prihodnost novega leta je pred nami. In na začetku leta je potrebno graditi
na trdnem temelju. Česa bi se zato potem bali, pred čim bi trepetali, če pa
vemo, da bo tudi to leto leto Božje milosti, ki nam bo podarjeno. Podarjeno
že na začetku v vsej svoji čistosti in lepoti. Vse, kar bomo mi prispevali, pa
zna to čistost in lepoto omadeževati. Ne dovolimo ne sebi ne komu
drugemu, da bi tudi novo leto omadeževal. Naše je in naj bo takšno celo
leto, takšno, kakršnega smo ga od Boga dobili v dar že na začetku.
Vsem se želim ob koncu starega in začetku novega leta iskreno zahvaliti za
vso vašo pomoč in prisotnost, vsem v župniji, s katerimi živimo in slavimo
Gospoda, da nam je vsem lepo. Ponosen sem na vas, na vso vašo skrb, ki jo
izražate do mene osebno ter župnije, ki naj bo še naprej v letu 2022 naša
skupna in prijetna skrb za Božje kraljestvo, oziroma naj bo vse leto eno
sámo Božje kraljestvo med nami, med brati in sestrami.
mag. Srečko Hren, župnik

ČETRTEK, 6. 1. 2022 – SV. TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Hkrati je tudi prvi četrtek v mesecu, zato bo
pol ure pred 9. sv. mašo izpostavitev
Najsvetejšega in molitev rožnega venca za
duhovniške in redovniške poklice. Sv. maša
sv. Treh kraljev pa naj nas spomni, da smo
tudi mi povabljeni, da Gospoda razglašamo z
našim krščanskim življenjem. Pri sv. maši bo
blagoslov trikraljevske vode, kadila in krede.
********************

PRVI ČETRTEK, PETEK IN PRVA SOBOTA
Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Na prvi četrtek, ko je praznik sv.
Treh kraljev, bo molitev pred 9. sv. mašo. Prva nedelja pa je danes, zato se
iskreno zahvaljujem za vaš dar - kakšnega centa, dva, tri ali kdor zmore
evra… več - na prvo nedeljo, ki ga namenjate za potrebe župnije.
********************

VEROUČNE POČITNICE SO DO SV. TREH KRALJEV.
Otroci, ki so zbrali kaj darov za revne vrstnike, naj škatlico prinesejo k
jaslicam v cerkev ali k uri verouka. Hvala za dar otrok za otroke.
********************

KRATKA STATISTIKA 2021
ŽUPNIJA PREBOLD
PRIHOD NOVEGA ŽUPNIKA: 1. 8. 2021
ZAHVALNI TRENUTEK: BLAGOSLOV NOVIH ORGEL, 24. 10. 2021
KRSTI: 28
(7 zakonskih, 21 izvenzakonskih)
POROKE: 2
POGREBI: 40
(28 moških, 12 žensk; najstarejši 100 let, najmlajši 1 dan; 10 previdenih:
pomeni, da so prejeli vsaj sv. bolniško maziljenje ali spoved ali sv.
obhajilo)
ŽUPNIJA MARIJA REKA
KRSTI: 2
POROKE: /
POGREBI: 1
********************

SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKATEGA TEDNA
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07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Irmo Novak

2. januar 2022

Marija Reka:
10.30 za + Antona Kobal, starše Činč, Karlija
in + starše

Ponedeljek, 3. 1.

18.00 za + Franca Rukaj

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

Presveto Jezusovo ime
1 Jn 2,29;3,1-6; Jn 1,29-34

Torek, 4. 1.
Elizabeta Seton

za + Jožefa Kostanjška – 30. dan
18.00 za + Jožefo in Erika Huš

1 Jn 3,7-10; Jn 1,35-42

Sreda, 5. 1.
Tomaž Becket

07.00 po namenu

1 Jn 3,11-21; Jn 1,43-51

Četrtek, prvi, 6. 1.
SVETI TRIJE KRALJI

Iz 60,1-6; Ps 72;
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Petek, prvi, 7. 1.
Silvester, papež

08.30 molitev pred Najsvetejšim
09.00 za + Janjo Jurič – obl. ter Danija in
Aleša Cafuta
Marija Reka:
10.30 po namenu
07.00 po namenu

1 Jn 3,22-24;4,1-5; Mt 4,12-17

Sobota, prva, 8. 1. 2022
Severin Norški
1 Jn 4,7-10; Mr 6,34-44

07.00 za + Tonija Kosa, starše Breznikar in Kos
18.00 za + Pavlo-obl. in Štefana Likovič
za + Ano Kupec

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ivana in Amalijo Erdelj
za + Antona Breznikarja – 30. dan

9. januar 2022

Marija Reka:
10.30 za + Zmrzlakove in Remenihove

Iz 40,1-5.9-12; Ps 104;

Tit 2,11-14;3.4-7; Lk 3,15-16.21-22
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