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33. NEDELJA MED LETOM   
Leto C 

Štev. 46  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

EVANGELIJ  
(Lk 21,5-9) 

 

STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD 

 
 

Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni 

in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar 

vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: 

»Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel 

jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo 

govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! 

Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, 

vendar še ne bo takoj konec.« 

Tedaj jim je govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti 

kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, 

grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas 

dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega 

imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste 

pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi 

se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši 

nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši 

in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo 

sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo 

stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« 

 PAVLOV LIST 



BODITE STANOVITNI 
 

Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna 
stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi 
evangelij prejšnje nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri 
vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to 
takšna stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje? 
O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem 
koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v 
shodnice in ječe ... Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste 
vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in 
modrost. Če skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve 
jasni trditvi: Prava vera se mora odražati v stanovitnosti in samo stanovitnost bo 
nagrajena z večnim življenjem. 
Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v 
čem je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, 
takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je 
njegova stanovitnost.  
 »Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje 
v ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa 
podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo 
dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je 
edino, kar ostane, le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni 
nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In 
Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je 
bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato 
čisto na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do 
konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu bodimo stanovitni tudi 
mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji evangelij. 
          

Po: E. Mozetič  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

18. – 20. 11. 2022 - MARIJINO DELO V ANINEM DOMU 

 

Mladi za zedinjenje sveta bodo v tem času pri nas v Aninem domu.  
Njihov zbor bo pel pri sv. maši v soboto zvečer (19. 11. 2022, 18.00).  

Gre za srečanje mladih, zato vabljeni mladi, da se jim pridružite. Veseli vas bodo, 
da se jim oglasite in se čisto preprosto vključite v njihovo srečanje v Aninem 

domu. Brez pomisleka se jim pridružite za lepo izkušnjo biti mlad kristjan  
in da v tem nisi sam.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIHODNJI DOGODKI  
 

Ponedeljek, 14. 11. 2022 
sv. maša ob 18. uri v Svetem Lovrencu (v Preboldu ni maše) 

 

◆ ◆ ◆ 
 

Nedelja, 20. 11. 2022 
Nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva; družinska sv. maša 9.00 

zadnja nedelja v Cerkvenem letu; začetek Tedna Karitas  
 

◆ ◆ ◆ 
 

Sreda, 23. 11. 2022 
romanje sodelavcev Karitas-a na Ponikvo; 12.00 sv. maša 

dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju 20.00 
 

◆ ◆ ◆ 
 

Nedelja, 27. 11. 2022 
1. adventna nedelja (začetek adventnega časa); Nedelja Karitas 

 

◆ ◆ ◆ 
 

Nedelja, 4. 12. 2022 
Ambroževa maša 9.00 (stanovska maša čebelarjev) 

PRIPRAVA ODRASLIH NA ZAKRAMENTE V PETROVČAH 
V župniji Petrovče je vsako leto priprava odraslih na prejem zakramentov 

uvajanja v krščansko vero (sveti krst, obhajilo in birma). Srečanja so vsak torek 
ob 19. uri v župnišču v Petrovčah. Prijavite se: p. Vanč, župnik v Petrovčah (041 

437 145); dominikanci.petrovce@rkc.si  

MARIJANSKI KOLEDAR IN DRUŽINSKA PRATIKA 
V zakristiji ali župnišču lahko dobite Marijanski koledar (3 EUR)  

in Družinsko pratiko (7 EUR) 

KLIC DOBROTE 2022-GASILCI 
Veliko pomoči je potrebno pri 

romanju članov Karitas-a na Ponikvo.  
Člani naših gasilskih društev se vsako 

leto odzovejo in znatno pomagajo. 
Tudi letos so bili naprošeni za  

pomoč pri mizah.  
Tovornjak za prevoz miz bo na 

razpolago v ponedeljek, 21. 11. 2022. 
Zbirno mesto je v Kaplji vasi ob 8. uri.  

Hvala za prepotrebno pomoč,  
ki jo gasilci nudite.  

DELAVNICE ŽUPNIJSKE KARITAS 
 

◆ ◆ ◆ 
 

sreda, 16. 11. 2022 – 17.00 
osnove za adventne venčke  

 
◆ ◆ ◆ 

 

sreda, 23. 11. 2022 – 17.00  
izdelava adventnih venčkov  

 
◆ ◆ ◆ 

 

Sodelavke Karitas-a sprejemajo 
naročila za adventne venčke  

 
 
 
 



 

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

 

 

 

33. NEDELJA MED 
LETOM 

13. NOVEMBER 2022 
Mal 3,19-20a; Ps 98;  

2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Anči in Ivana Pirc ter Maro in  
           Toneta Linec           
Marija Reka:  
10.30 za + župnika Franca Serca, Andreja Zagožna  
           in pokojne planince  
           za + Martina Vrbiča, Uroša Zoreta ter  
           Gvidota in Metoda Zmrzlaka 
           za + Danijela Veterška – obl. in            
           Antonijo Kobal 
 

 

Ponedeljek, 14. 11.  
Lovrenc Irski, škof 

 

 

Sveti Lovrenc:  
18.00 po namenu  
             

 

 

Torek, 15. 11.  
Albert Veliki, škof 

 

 

18.00 za + starše Kisovar in Plantev 
           za + Alenko Rezar – 30. dan 
  

 

Sreda, 16. 11.  
Marjeta Škotska, kraljica 

 

 
 

07.00 po namenu   
              

 

Četrtek, 17. 11.  
Elizabeta Ogrska   

17.30 molitev za nove duhovniške poklice    
18.00 za + Valentina Cestnika 
              

 

Petek, 18. 11.  
Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 
 

 
 

18.00 za + Štefana Gorinšek – obl. ter hčerko  
            Vlasto Ribič   

 
 
 

Sobota, 19. 11. 
Matilda, redovnica 

 

 

18.00 za + starše + Marijo – obl. in Mihaela   
           Nemevšek 
           za + Antona in Marijo Hribar ter brata  
           Antona Lešnika  
 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

20. NOVEMBER 2022 
2 Sam 5,1-3; Ps 122;  

Kol 1, 12-20; Lk 23,35-43 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Angelo in Jožeta Mak ter za zdravje 
           za + Franca Podbregarja - krojača iz Celja 

            (darovala družina Podbregar iz Celja) 
Marija Reka:  
10.30 za + Marico in Alojza Zakonjšek   
           za + Suzano Jelenčar in vse pokojne  

 


