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EVANGELIJ  
(Lk 23,35-43) 

 

DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM  
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Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je 
rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se 
mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski 
kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ 
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govóril: 
»Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: 
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, 
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič 
hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« 
In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« 

 
 

 PAVLOV LIST 



MIKLAVŽEVA SLADKA DELAVNICA 
Oživljanje spomina na različne stare običaje in navade dokazuje, da človek kljub 

vsemu napredku in tehniki potrebuje praznike in obrede. Pred kratkim smo 
obhajali god sv. Martina, pred nami pa je god sv. Nikolaja – Miklavža. Oba sta v 

času svojega zemeljskega življenja izkazovala dobroto drugim in bila znamenje, 
da Bog ima človeka rad in mu pomaga. Njihova dobrota že stoletja navdihuje 

ljudi, da v Božjem imenu bližnjim prinašajo ljubezen,  veselje, pomoč in odprto 
dlan. Karitas nas vabi, da se ozremo na številne stiske družin, ki se srečujejo z 

materialnimi in drugimi stiskami povezanimi z duševnim in telesnim zdravjem.  
K dobrodelnosti in poboljšanju pa nas vabi tudi adventni čas. Zato smo se 

odločili, da bomo pomagali sv. Miklavžu in naše župljane razveselili s sladkimi 
dobrotami. 

V sredo, 30. 11. 2022 ob 17.00 uri, 
v Aninem domu pripravljamo otroško kuharsko delavnico. 

Veroučenci se lahko prijavijo pri meni in g. župniku do torka 29. 11. 2022. 
Pokrovitelj delavnice je župnijska Karitas, ki se obenem zahvaljuje vsem, ki nam 

s svojimi prispevki ob nakupu različnih izdelkov pomagate, da lahko mi 
pomagamo drugim. Otroci, pridejo lahko tudi starši kot animatorji,  lepo vabljeni 

– s predpasniki. 
 

                                                                                                                      Katja 
◆ ◆ ◆ 

 

OBISK SV. MIKLAVŽA V NAŠI ŽUPNIJI 
»Ti, sv. Miklavž,« (čeprav je on škof jaz pa duhovnik, sva nekako na ti) sem mu dejal. 

»Poglej ti malo na koledar za župniji Prebold in Marija Reka. Kako kaže? Je kaj 
prostega za eeeeen pomeeeeeemben obisk?«  

Angeli, ki v nebesih letajo okoli njega, so mu na mah odprli koledar,  
ki je kazal na ponedeljek, 5. decembra 2022.  
»Kaže, da imam takrat še prosto, kaj angeli?« 

»Ja, ja, vse prosto,« so mu vsi v en glas odgovorili.  
»No, pa zapišimo, da pridem takrat obiskat otroke v Prebold in to ob 16.30. In to kar v 

cerkev sv. Pavla, ki mi je tako zelo všeč.«  
»Jeeeeeee,« sem zakričal.  

 

Zato lahko oznanimo miklavževanje za otroke (to je srečanje otrok s sv. Miklavžem in 
razdelitev daril), ki bo v ponedeljek,  

5. decembra 2022, ob 16.30 v cerkvi v Preboldu.  
Starše vabimo, da pri »angelih«, ki so po nekaterih vaseh, »kupite« (se zabeležite) 
znamko za pismo sv. Miklavžu in stane 5 EUR. Do nebes je za poštarja le daleč, da 
dostavi pismo sv. Miklavžu. Tudi v župnišču se najde kakšen »angel«, ki »prodaja« 

znamke za sv. Miklavža oziroma miklavževanje. Če bo angel slučajno zaseden, prosite 
župnika, on tudi vse ve (ha-ha). Je pa domišljav tale župnik, kaj. Kdo pa ve, da vse ve? 

On že ve (ha-ha). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELAVNICE ŽUPNIJSKE KARITAS 
 

◆ ◆ ◆ 
 

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

 
◆ ◆ ◆ 

 

Sodelavke Karitas-a sprejemajo naročila za adventne venčke. Po sv. mašah 
lahko pri njih ali v zakristiji dobite božične voščilnice.  Hvala tudi vsem, ki 

priskrbite material za delavnice.  
 
 
 
 
 
 

PRIHODNJI DOGODKI  
 

◆ ◆ ◆ 
 

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) 

ZAHVALA KRAJANOM MATK ZA UREJANJE CERKVE. 
Od 21. 11. do  4. 12. 2022 vabljeni krajani Šešč.  

V TOREK (22. 11. 2022) GODUJE SV. CECILIJA 
Ob godu zavetnice cerkvene glasbe in cerkvenega petja, vabljeni pevci našega 
župnijskega zbora k sv. maši, da zavetnici malo zapojemo v čast. Po sv. maši 

pevci vabljeni v Anin dom na kozarec pijače, da v zahvalo in prošnjo za njihovo 
zvestobo še naprej, nazdravimo! Iskrena hvala vsem, ki pojete kdaj tudi med 

tednom in vodite ljudsko petje.  

PONEDELJEK, 21. 11. 2022, 19.00 
Srečanje ključarjev župnije Marija Reka. Srečanje bo v Preboldu v župnišču. 

Vabljeni ključarji Marijareške župnije.  



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  
 

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  
                       

 

Ponedeljek, 21. 11.  
Darovanje Device Marije 

 

 
 

18.00 za + Eriko Mohorko 
             

 
 

Torek, 22. 11.  
Cecilija 

 

 

18.00 za + Jožeta Pišek, Ano in Jožeta Pestotnik  
           ter vse + iz družine Pišek 
 

 

Sreda, 23. 11.  
Klemen I., papež 

 

 
 

07.00 po namenu   
              

 

Četrtek, 24. 11.  
Andrej Dung-Lac, Cvetka 

 

 

17.30 molitev za nove duhovniške poklice    
18.00 za + Terezijo Svet – 8. dan  
              

 

Petek, 25. 11.  
Katarina Aleksandrijska 

 

 
 

18.00 za + Ivana Klančnika  
             

 

Sobota, 26. 11. 
Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 
 

 

18.00 za + Martina Lebiča in vse + sorodnike  

           za + Edija in Silvo Potočnik, Julko Brečko in  
           vse + Petrove 
 

1. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

27. NOVEMBER 2022 
Iz 2,1-5; Ps 122;  

Rim 13, 11-14; Mt 24,37-43 
 

 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Marjana Ribiča 
           za + Martina – obl. in Amalijo Ribič ter  
           pokojne sorodnike 
           za + Brankota Sternada – obl. (20) in  
           vse + sorodnike  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Nežo Majcen in vse + sorodnike 
                       

 

 

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 in dekan 


