
 

 

 

 
 

 

 

 
4. 12. 2022 

2. ADVENTNA NEDELJA   
Leto A 

Štev. 49  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 
 

EVANGELIJ  
(Mt 3,1-12) 

 

SPREOBRNITE SE, PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO 
 

 
 

 

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: 

»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem 

je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite 

Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake 

in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so 

prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob 

Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa 

je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: 

»Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite 

vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: 

›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov 

obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. 

Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas 

krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši 

od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s 

Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. 

Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.« 

 PAVLOV LIST 



Spoštovani župljani, starši in otroci, Adventni čas nas vabi, da se potrudimo in čim 
bolje pripravimo na prihod božjega Sina. Naj bomo budni, da pravočasno pričakamo 
gospodarja, da lahko prejmemo neštete darove. Vabi nas k dobrodelnosti in odprtosti 
za druge.  
Slovenska Karitas v sodelovanju z misijonarko sestro Andrejo Godnič, ki deluje v 
Venezueli ter z revijo Mavrica in Radiem Ognjišče je pričela dobrodelno pobudo 
Zelenjavna juha za Venezuelo. Tam primanjkuje hrane in zdravil. Pogosto so brez 
elektrike, vode. Mnogi so lačni, med njimi tudi veliko otrok. Otroci v Venezueli jedo 
le enkrat na dan in velikokrat gredo lačni spat. 
Deklica Sofija iz Karakasa, ki ima 5 let, je za revijo Mavrica povedala, da dostikrat jedo 
le enkrat na dan, tako da je cel dan lačna. Takih otrok je v Venezueli sedaj veliko.  
Povedala je tudi, da je njen najljubši obrok zelenjavna juha v župniji, ki jo enkrat na 
mesec organizirajo sestre uršulinke in jo vsi pričakujejo z odštevanjem dni. Naša 
misijonarka, sestra Andreja Godnič pravi, da se na prvo soboto v mesecu na pobrateni 
šoli seklja, lupi in skuha zelenjavna juha za okoli 350  revnih ljudi, večinoma so otroci, 
nekaj pa je tudi starejših. Da enkrat nasitijo 350 ljudi, sestre potrebujejo okoli 300 
evrov. Sicer pa se z zbranimi sredstvi iz zelenjavne juhe pomaga s paketi s hrano za 
revne družine v Venezueli, da si sami skuhajo obroke. 
Pove še: »Ostajam brez besed ob vaši velikodušnosti, ki rešuje ljudi lakote. Bog, kako 
lakota boli! In vaš LONEC, vaš riž, koruzna moka in olje prinašajo olajšanje, zaupanje, 
moč za naslednji dan tolikim, da vam jih ne morem naštet… On, ki vidi na skrivnem, 
naj bo vaše plačilo!«  
Vsi vemo, da si včasih po nepotrebnem nakupimo stvari, igrač, sladkarij, ki jih ne 
potrebujemo. Namenimo ta denar za otroke, ki so lačni, brez doma, brez staršev. Naj 
tudi njim posije žarek upanja v lepši jutri. Naj v naših srcih zažari sonce veselja, ki nam 
bo pomagalo, da rastemo v dobre ljudi, v brate in sestre med seboj. Božič je dan 
veselja. S svojimi dejanji razveseljujmo eni druge. Želim vam milosten in doživet 
adventni čas. HVALA VSEM. 

                                                                                         Katja 

◆ ◆ ◆ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

ANIN DOM - KAPELA 
NEDELJSKE SV. MAŠE OB 7. URI BODO V ANINEM DOMU V KAPELI 

Nedeljska sv. maša ob 9. uri je v cerkvi.  
Začenjamo tudi s tedenskimi sv. mašami v kapeli Aninega doma. Prazniške sv. 
maše, ki so med tednom, so v cerkvi. Prav tako še v nekaterih primerih. Kdaj?, 

bo jasno napisano. Če se bom kdaj zmotil, ali kdaj slučajno, ampak to res zgolj in 
le slučajno, pozabil napisati, ha-ha, organiziram osebno taksi službo od cerkve h 

kapeli ali obratno. Upam, da vas bo toliko, da bom vozil tri ure, ha-ha.  
 

                         S.H.-P 



ČETRTEK, 8. 12. 2022 – PRAZNIK BREZMADEŽNE 
Obhajamo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije.  

Vabljeni k prazniški sv. maši ob 18.00.  
 

»Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije. 
Pridite, radujmo se.  

Slavimo Kristusa njenega Sina, Gospoda. 
Pridite, radujmo se.« 

 

Tako bomo prepevali Brezmadežni na čast.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONEDELJEK, 5. 12. 2022 - OBISK SV. MIKLAVŽA 
V CERKVI SV. PAVLA OB 16.30 

 

 
 Beri, 

sv. Miklavž, 
beri … 

Ti pa ne 
brat, ne 

brat, neeee 

PRIHODNJI DOGODKI  
 

◆ ◆ ◆ 
 

SREDA, 21. 12. 2022 - CERKEV SV. PAVLA V PREBOLDU, 18.00 
Koncert Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

Nastopajo: učenci glasbene šole – oddelek Prebold, zbori OŠ Prebold  

 
◆ ◆ ◆ 

 

MARIJA REKA - SVETI VEČER, 24. 12. 2022, 22.00  
Kulturno društvo Marija Reka in župnijski zbor bosta pripravila božično sv. 

mašo ob 22. uri in po njej kratek božično-novoletni  koncert. Hvala vsem, ki se 
trudite, da tudi v tem času Pod Reško planino božično – novoletno praznično 

veselo živimo.  
 
 

VOŠČILNICE, MARIJANSKI KOLEDAR, PRATIKA 
Voščilnice lahko dobite v zakristiji po vsaki sv. maši tudi med tednom.  

V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar in Družinsko pratiko.  

ZAHVALA KRAJANOM ŠEŠČ ZA UREJANJE CERKVE 
Od 5. do 18. 12. 2022, vabljeni krajani Svetega Lovrenca.  



 

2. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

4. DECEMBER 2022 
Iz 11,1-10; Ps 72;  

Rim 15, 4-9; Mt 3,1-12 
 

 
 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + starše Planinšek in Pilih 
           za + Rafkota Pražnikarja-obl. ter + starše  
           Senčar  
Marija Reka:  
10.30 za + iz družin Sinkovič in Huš  
                       

 

Ponedeljek, 5. 12.  
Sava 

 

 

Anin dom - kapela 
18.00 za + Pavlo Kosmač 8- dan  
             

 
 

Torek, 6. 12.  
Nikolaj (Miklavž) 

 

 

Anin dom - kapela 
18.00 za + Ano  Kupec – obl.  
            

 
 

Sreda, 7. 12.  
Ambrož 

 

Anin dom - Kapela 
07.00 na čast sv. Jožefu za rešitev človeštva in  
           svete Cerkve  
              

 

 

Četrtek, 8. 12.  
Brezmadežno spočetje 

Device Marije 
 

Cerkev – sv. Pavel 
17.30 molitev za nove duhovniške poklice    
Cerkev – sv. Pavel: prazniška sv. maša  
18.00 za zdravje  
                           

 
 

Petek, 9. 12.  
Valerija 

 

Anin dom - kapela 
18.00 za vse + Stepišnikove 
           za + starše Stankota in Marijo Stanko 
             

 
 
 

Sobota, 10. 12. 
Loretska Mati Božja 

 

Cerkev – sv. Pavel 
18.00 za + Antona Breznikarja – obl. in vse  
           pokojne Pavčnikove 
           za + Tejo Skočaj – obl. ter pokojno Drago  
           in Ivana Škrabe  
 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

11. DECEMBER 2022 
Iz 35,1-6a.10; Ps 146;  
Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 

 

 
 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Pavlo Kač – obl.  
           za + Franca Princla- obl. 
            
Marija Reka:  
10.30 za + Franca Breznikarja  
                       

 


