
 
 

 
 

 

 

 

 
24. 4. 2022 

BELA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 17  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Lk 22,14-23,56 

 
 

MOJ GOSPOD IN MOJ BOG 
 

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata 
tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi 
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke 
in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je 

Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim 
dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; 
katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med 
njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo 
videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne 
vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne 
bom veroval.« 
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri 
zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: 
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran 
in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod 
in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso 
videli, pa verujejo!« 
Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v 
tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi 
s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 

 PAVLOV LIST 



 
TRI DESETLETJA USPEHOV DRUŽINE GALIČ 

 

 
 

Začelo se je lata 1992. In prišli smo do leta 2022. To pomlad smo (po devetih letih!) 
končno dočakali priložnost, ko smo lahko ponovno vsi skupaj. V idiličnem okolju 

cvetočih dreves našega skupnega doma v Šempetru v Savinjski dolini smo imeli že 
tudi prvo pevsko vajo. Da kri res ni voda, se je izkazalo že po prvih akordih – 

zvenelo je, kot bi nazadnje peli skupaj še prejšnjo soboto… 
Svoje veselje ob 30-letnici delovanja bomo delili z ljubitelji naše  

glasbe na dveh jubilejnih koncertih: 
v četrtek, 5. maja 2022, ob 19:00,  

v avli Doma II. Slovenskega tabora v Žalcu 
in  

v nedeljo, 8. maja 2022, ob 11:30,  
v Domu pod Reško planino v Marija Reki 

 

Rdeča nit programa v obeh krajih bo seveda nedavno izdana knjiga 
Jožeta Galiča z naslovom CITA – S citrami po lestvici življenja, v kateri 

ima eno osrednjih mest prav 30-letno glasbeno delovanje  
Družine Galič. 

 

******************** 
 

AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA  
 

 
 

Skavti Prebold - Polzela 1 vas vabimo, da pred poletjem počistite zaloge in papir 
od 29. 4. do 2. 5. pripeljete pred Anin dom v Preboldu, kjer bo stal kontejner. Če 

imate težave pri prevozu se obrnite na Nejca (070714518). Hvala!  
 



 
HVALA KRAJANOM PREBODLA ZA UREJANJE CERKVE.  

Od 25. 4. do 8. 5. 2022, vabljeni krajani Matk.   
 

********************  

PRIHODNJA NEDELJA (1. 5. 2022) JE PRVA NEDELJA V MESECU 
VABLJENI K DAROVANJU ZA ŽUPNIJO  

Zaključujemo s plačilom za naše orgle in hvala vsem, ki ste prispevali dobršen 
del sredstev za plačilo. Na seji Gospodarskega sveta pa smo rekli spet kakšno 
besedo o naših puščajočih oknih v cerkvi, zato jih je nujno potrebno menjati, 

sicer nam do »notri teklo«. Kakor lahko vidite, se nekatere freske že uničujejo, 
zato je potrebno okna menjati. Najprej bi menjali osem oken. Počasi bomo 

zbirali in seveda vse nabirke, predvsem nabirka na prvo nedeljo v mesecu, bodo 
usmerjene v plačilo zamenjave oken. Hvala že v naprej za vsak vaš dar na 

običajne nedelje in na prvo nedeljo v mesecu s kakšnim centom več,  
če kdo zmore.  

 

******************** 
KRIŽ NAD SOSESKO 

Križ nad Sosesko stoji pokončno in zaznamuje lepo veduto na ta del naše 
župnije, na to našo Sosesko, ki ni samo Soseska ampak tudi soseska vseh nas tod 

okoli. Novi sosedje v Soseski, ki želijo še naprej sosesko prijetnih odnosov in 
ljudi, si počasi gradijo svoj dom. Križ stoji na njihovi zemlji. Z veliko skrbjo in 

odgovornim odnosom do krščanske dediščine v Soseski, ki ga predstavlja tudi ta 
križ, so se lastniki obrnili tudi name kot župnika z željo, da bi se dogovorili o 
popravilu oziroma – če bo potrebno – zamenjavi lesa križa. Čeprav je bil pred 

leti križ nekako obnovljen, je v slabem in slokem stanju. Zato smo se dogovorili, 
da skupaj poskrbimo zanj. Če bo zato kdo opazil, da ga ni, bo križ položen na 

zemljo, da poskrbimo zanj in ga čez čas ponovno postavimo nekoliko višje 
navzgor, da bo križ imel še lepši razgled,  

mi vsi okoli pa tudi. Hvala lastnikom zemljišča za tako lepo skrb za križ.  
 

********************  

V TEM TEDNU JE V PONEDELJEK IN TOREK (25. IN 26. 5. 2022)  
REDNI VEROUK. NATO SO POČITNICE DO 2. 5. 2022 

 

******************** 

27. 6. – 1. 7. 2022 

 
 

(PON - PET) 

Zaključna sv. maša: nedelja, 3. 7. 2022, 9.00  



 

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 
 

BELA NEDELJA 

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA 

24. april 2022 
Apd 5,12-16; Ps 118;  

Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ivana Štormana-obl., Milana  
            Skornšek, vse Kovačeve in + sorodnike  
            za + Marijo Cilenšek – 30. dan  
Marija Reka: 
10.30 za + Anico Breznikar, Lilijano, Ivico in  
            Zdravkota Jan, + Mehanove in Pintarjeve 
 

 

Ponedeljek, 25. 4.  
Apd 2,14.22-32; Ps 16;  

Mt 28,8-15 
 

 
 

19.00 po namenu (klementinska maša) 
              
 

 

Torek, 26. 4.  
Leon IX., papež 

Apd 2,36-41; Jn 20,11-18 
 

 

19.00  po namenu (klementinska maša) 
              za + Marjana Ribiča – 30. dan  
 

 

Sreda, 27. 4.  
Teotim, misijonar, škof 
Apd 3,1-10; Lk 24,13-35 

 

 
 

07.00 po namenu (klementinska maša) 
             na čast sv. Jožefu             

 

Četrtek, 28. 4.  
Anzelm, škof  

Apd 3,11-26; Lk 24,35-48 
 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice   
19.00 po namenu (klementinska maša) 
             za + Jožeta Plaskana-obl. in + sorodnike 
 

 

Petek, 29. 4. 
Hugo, škof 

Apd 4,1-12; Jn 21,1-14 
 

 
 
 

19.00 po namenu (klementinska maša) 
             
  

 

Sobota, 30. 4. 
Jurij, mučenec 

Apd 4,13-21; Mr 16,9-15 
 

 
 
 

19.00 po namenu (klementinska maša) 
             
 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

1. maj 2022 
Apd 5,12-16; Ps 118;  

Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ludvika Igrišnika  
             na čast sv. Jožefu  
Marija Reka: 
10.30 za + Alojza in Marico Zakonšek, Anko  
            Medvešek, vse + Kobalove in Bokrove   
 

 

 

 
 

 

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 


