9. 1. 2022
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 2
Letnik XVIII.

Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij

Lk 3,15-16.21-22

OČE PRIČUJE O SINU
Tisti čas je ljudstvo živelo v
pričakovanju in so se v srcu vsi
spraševali o Janezu, če ni morda on
Mesija. Janez pa je 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. Ko je vse
ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo
nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se
je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

OBNOVI KRSTNO MILOST
Za vse, kar v življenju prejmemo, velja: kolikor več truda nas stane, toliko bolj
znamo to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli milost Božjega otroštva, se
premalo zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od nas je ta zakrament namreč
prejela v prvih mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega življenja. Dar nam je bil
položen praktično v zibelko. Brez naših zaslug nas je povezal z Bogom in drugimi
krščenimi ljudmi z vezmi, ki so tesnejše kot krvne vezi družinskih članov. Ko
odrastemo ter kot ljudje in kot kristjani dozorimo, moramo ta dar zavestno bogatiti
s tem, da sprejmemo nase tiste obveznosti, ki so jih ob krstu namesto nas sprejeli
starši in botri.
V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso mogli
pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo treba biti
kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst so se
pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je trajala po dve
leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za poštenega,
zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala ves postni čas in
se je zaključila s krstom na velikonočno vigilijo. Krst je ponavadi podeljeval škof, in
sicer s potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola Pavla: »Kakor ste
bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim vstali k novemu življenju.«
Novokrščenci so si prizadevali živeti »kot se spodobi za poklic, h kateremu so bili
poklicani«.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S tem
zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili kot
živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna,
če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je pomembna vsaka
opeka, vsak kamen. Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za
Božjo stavbo –kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi.
Po: S. Čuk, Misli srca

ČETRTEK, 13. 1. 2022 – DEKANIJSKO SREČANJE SODELAVCEV
ŽUPNIJSKIH KARITAS, OB 18.30
Škofijska Karitas Celje pripravlja srečanje za sodelavce na
temo Izzivi za naše dobrodelno poslanstvo v luči sinodalne
poti. Srečanje bo v Preboldu za vse župnijske Karitas
Dekanije Žalec-Braslovče, v katero po novi ureditvi
spadajo župnije: Braslovče, Galicija, Gomilsko, Gotovlje,
Griže, Marija Reka, Petrovče, Polzela, Prebold, Sv. Andraž
nad Polzelo, Sv Jurij ob Taboru, Šempeter v Savinjski dolini, Šmartno ob
Paki, Vransko in Žalec (15 župnij). Vabljeni k sv. maši ob 18. uri nato ob
18.30 na srečanje v Anin dom.

PRIHODNJI DOGODKI V ŽUPNIJI
PETEK, 14. 1. 2022 – SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE
Vabljeni ob 18.30 vsi, ki ste vedno pripravljeni
stopiti na mesto bralca/ke Božje besede in tako
pomagati oblikovati bogoslužja. Vsem se za
vestnost in odgovornost pri tej službi iskreno
zahvaljujem. Na srečanje vabim tudi druge, ki bi
želeli sodelovati v tako imenovani liturgični skupini
oziroma skupini bralcev/lk Božje besede pri bogoslužju. Vabljeni v Anin
dom.
********************

NEDELJA, 16. 1. 2022 – NEDELJA VERSKEGA TISKA
Hvala vsem, ki imate od verskega tiska kaj
naročeno, bodisi Družino, Ognjišče. Vabljeni, da v
tem mesecu obnovite naročnino in jo poravnate.
Hvala. Vabimo tudi druge, da bi razmišljali o tem in
se odločili, da bi v družini bil vsaj »kak kos«
verskega tiska.
********************

PONEDELJEK, 17. 1. 2022, GOD SV. ANTONA
SV. MAŠA V SV. LOVRENCU OB 17. URI.
********************

TOREK, 18. 1. 2022
ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
********************

NEDELJA, 23. 1. 2022 - PAVLOVA NEDELJA
NEDELJA BOŽJE BESEDE
(V Marija Reki ni sv. maše)
Vabljeni k praznovanju. Naprošamo pridne roke, ki bi kaj
za ta namen spekle. Naprošeni tudi mladi in skavti, da bi
vse to na Pavlovo nedeljo prijazno ponudili ljudem pred
Aninim domom. Hvala vsem za vašo pripravljenost, da
lahko nanjo vedno računamo. Vsem iskrena hvala.
********************

TOREK, 25. 1. 2022
ZAKLJUČEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
PRAZNIK SPREOBRNITVE APOSTOLA PAVLA

SVETE MAŠE ŽUPNIJ SV. PAVEL PREBOLD IN MARIJA REKATEGA TEDNA

Sobota, 8. 1. 2022: za + Pavlo in Štefana Likovič
za + Ano Kupec – 30. dan

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
9. januar 2022
Iz 40,1-5.9-12; Ps 104;
Tit 2,11-14;3.4-7; Lk 3,15-16.21-22

Ponedeljek, 10. 1.
Gregor Niški

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ivana in Amalijo Erdelj
za + Antona Breznikarja – 30. dan
Marija Reka:
10.30 za + Dominika Zmrzlaka, Simono Matko
ter + sorodnike
18.00 za + Vilmo – obl. ter starše Jeromel

1Sam 1,1-8; Mr 1,14-20

Torek, 11. 1.
Pavlin Oglejski

1 Sam 1,9-20; Mr 16,15-20

Sreda, 12. 1.

Tatjana (Tanja)

18.00 za + starše Franca-obl. in Mihaelo Žolnir
in pokojno hčerko Petro Petrič
07.00 po namenu

1Sam 3,1-10; Mr 1,29-39

Četrtek, 13. 1.
Hilarij (Radovan)

1 Sam 4,1-11; Mr 1,40-45

Petek, 14. 1.
Odon (Oton)

1 Sam 8,4-7.10-22a; Mr 2,1-12

Sobota, 15. 1. 2022

Absalom
1 Sam 9,1-4.17-19; Mr 2,13-17

2. NEDELJA
MED LETOM
16. januar 2022
Iz 62,1-5; Ps 96;
1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + starše Milana-obl. in Marijo Rojnik
in vse + iz družine Rojnik
18.00 za + Franca Rožiča
za + Francija Ribiča-obl., starše
in stare starše Ribič
18.00 za + Anico-obl. in Dragico Kukec
Hraščički
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Justino – obl. Petra in Marijo
Zagožen in vse žive in rajne sorodnike
za + Štefanijo in Jožefo Vasle – obl.,
Ferdinanda Vasle in vse + Vasletove
Marija Reka:
10.30 za + Zmrzlakove in Remenihove
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