
  

 

 

 
1. 1. 2023 

MARIJA BOŽJA MATI, NOVO LETO  
Leto A 
Štev. 1  

                  Letnik XX. 
 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 

Lk 2,16-21 

 

Našli so Marijo, Jožefa in dete;  
po osmih dneh so mu dali ime Jezus 

 

 

Tisti čas so pastirji pohiteli v 

Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in 

dete, položêno v jasli. Ko so to videli, 

so pripovedovali, kar jim je bilo 

rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih 

poslušali, so se začudili temu, kar so 

jim povedali pastirji.  

Marija pa je vse te besede ohranila in 

jih premišljevala v svojem srcu. In 

pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili 

Boga za vse, kar so slišali in videli, 

tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete 

obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil 

spočet v telesu. 

 PAVLOV LIST 



 
NAPOLNI SVOJE SRCE Z MIROM 

 

Kdor nastavi bombo, nastavi smrt. Dnevno je nastavljenih tisoče bomb v 
mislih maščevanja, v občutkih sovraštva, v obnašanju, ki ponižuje, prizadene 
in uničuje ljudi. Vsa orožja od sekire do atomske bombe so izdelki človeške 
domiselnosti. Velika nevarnost, ki ogroža človeštvo, ne tiči samo v orožju za 
množično uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v vseh ljudeh, ki verjamejo v nasilje 
in v pravico močnejšega. Nasilje proti nasilju pomeni vedno še več nasilja. 
Spirala brez smisla in brez konca. Preden bomba eksplodira, je vojna že 
zdavnaj v teku – v srcih ljudi! 
 
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače ne boš imel nič od miru na svetu. 
Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače bodo ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, ki 
imajo namreč znotraj prepir, so nevarnost za mir zunaj.  
Poti do miru ne gredo preko ulic nasilja. Dnevno so bombe napolnjene: z 
uničujočimi mislimi, strupenimi občutki, žaljivimi besedami, podlimi dejanji. 
Velika nevarnost, ki nas ogroža, tiči v ljudeh samih, v ljudeh, ki verjamejo v 
moč in denar, last in nasilje. Kdor hoče vzpostaviti mir v svetu, ga mora najti 
najprej v srcu. Napolni svoje srce z mirom. Zavist bogatim te ne obogati. 
Zagrenjenost zaradi tvoje bolezni te ne naredi bolj zdravega. Ljubosumnost 
na tiste, ki jim gre na videz bolje, te ne naredi srečnejšega.  
 
Kjer vlada sovraštvo, išči previden stik. Nekdo te je globoko razočaral in 
prizadel. V tvoji notranjosti je velika rana. Nenehno moraš misliti na to. Kako 
se lahko zaceli? Odpusti! Odpuščanje je najlepši dar. Pusti vrata za spravo 
odprta tudi takrat, ko ta drugi morda noče o tem nič vedeti. In preživel boš: v 
pripravljenosti na spravo se začenja tvoja rana zapirati in v nenehnem 
odpuščanju se mir razcveti. Rasti v miru je dober izziv za tvoje novo leto!  
 

            Po: P. Bosmans, V tebi je sreča 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVI ČETRTEK, PETEK IN PRVA SOBOTA SO V TEM TEDNU 
Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše.  

PETEK, 6. 1. 2023 – PRAZNIK SV. TREH KRALJEV  
Je prvi petek v mesecu. Sv. maši sta ob 7.00 (prvi petek) in 18.00. Zjutraj po 

sv. maši je pobožnosti prvega petka. Zvečer je sv. maša prazniku na čast. 
Pri sv. maši bo blagoslov trikraljevske vode, krede in trikraljevskega 

kadila. Vse troje boste lahko vzeli domov.  
Hvala otrokom za pomoč otrokom, ki so jo v škatlah pustili pri jaslicah. 

 

 

ZAHVALA OB BOŽIČNO NOVOLETNIH PRAZNIKIH 
 

HVALA VSEM, KI STE OKOLI BOŽIČNIH PRAZNIKOV V ČEMER KOLI IN 
S ČIMER KOLI POMAGALI K LEPEMU PRAZNOVANJU.  

Hvala vsem, ki ste hodili k devetdnevnici, vsem, ki ste lepo postavili 
župnijske jaslice v cerkvi in tistim, ki ste jih postavili pred cerkvijo. Hvala 

kmetiji, ki je darovala smreki in možek, ki so ju postavili. Hvala vsem, ki ste 
prinesli mah za jaslice. Ker ste se nekateri podpisali, sem preveril, če je to 

zapisano v knjigah v nebesih. In je. Tudi drugih dejanja, ki se niste 
podpisali, so gori vsa zabeležena. Hvala Bogu. Hvala organistkama in 
pevcem za njihovo požrtvovalnost in pripravo in sodelovanje. Hvala 

čebelarskemu društvu za darovan med za župnišče. Hvala vsem, ki ste mi 
izrazili ustna ali pisna voščila ob prazniku.  

ZAHVALA KRAJANOM LATKOVE VASI ZA UREJANJE CERKVE 
Od 2. 1. do 15. 1. 2023 vabljeni krajani Kaplje vasi.  

 

KRATKA PASTORALNA STATISTIKA  
 

 2021 2022 

krsti 28 37 

poroke 2 4 

pogrebi 40 44 

 



MAŠNI NAMENI  

NEDELJA                  
1. januar 2023 

Novo leto 
Marija, Sveta Božja Mati  

4 Mz 6,22-27; Ps 67; 
Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 

 

 
 

09.00 za žive in pokojne župljane obeh župnij 
            po namenu  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Franca Breznika  
 

 

Ponedeljek, 2. 1. 2023 
Bazilij Veliki 

 

 

Anin dom - kapela 

18.00  za + Ivana Golčmana  
 

 

Torek, 3. 1. 2023  
Presveto Jezusovo ime  

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Ivana Bizjaka  
              

 
 

Sreda, 4. 1. 2023 
Angela 

 

Anin dom - kapela 
07.00 na čast sv. Jožefu za rešitev sveta in svete  
            Cerkve  
             

 

 
 

Četrtek, prvi, 5. 1. 2023 
Angela Folinjska  

 

Anin dom - kapela 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Stanislava Hribernika  
             za zapuščene, pozabljene, izgubljene in  
             oddaljene  
             

 
 
 

Petek, prvi, 6. 1. 2023  

SV. TRIJE KRALJI  
Gospodovo razglašenje  

 
 

Anin dom - kapela 

07.00 (po namenu Lojzke Reberšek) za +  
             starše Reberšek in Breznikar 
cerkev 
18.00 za + Ano Oplotnik – 8. dan  
 

 
 
 
 

Sobota, prva, 7. 1. 2023 
Zdravko 

 

Anin dom - kapela 

07.00 (po namenu Terezije Kos) za + Tonija Kos  
             in za zdravje  
cerkev 
18.00 za + Vilmo Jeromel-obl. in starše Jeromel 
             za + Slavkota Gregurja – 8. dan  
 

NEDELJA                  
8. januar 2023 

Nedelja Jezusovega 
krsta  

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; 
Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Ivana – obl. in Amalijo Erdeli  
            za + Štefanijo Vasle in Jožefo - obl. ter 
            za + Ferdinanda in vse + Vasletove  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Antona Kobala-obl., starše Čink ter  
            + Karlija in starše  
 

 


