
 

 

 

 
 

 

 
15. 5. 2022 

5. velikonočna nedelja   
Leto C 

Štev. 20  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Jn 13,31-35 

 
 
 
 

NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI 
 

 
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je 

Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog 
poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga 
bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami. Novo zapoved vam 

dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji 

učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« 

 PAVLOV LIST 



LJUBITE SE MED SEBOJ 
 

V tem velikonočnem času Božja beseda nadaljuje z nakazovanjem stilov 
življenja, skladnih s tem, da smo skupnost Vstalega. Med njimi današnji 
evangelij predstavlja to, kar je Jezus izročil: zapoved ljubezni. 
Preseneča najprej okvir, v katerega Jezus postavi svojo novo zapoved: pri 
zadnji večerji, potem, ko Juda odide. On se je namreč že odločil, da ne bo ljubil, 
ampak bo raje izsiljeval, izdajal in prodajal za denar. Verjetno sta za vsakogar 
od nas samo ti dve izbiri – ali želim zares ljubiti, čeprav z mnogimi padci, tudi 
zatajitvami (kot Peter), ali pa grem na Judovo pot ... Kaj pomeni živeti zapoved 
ljubezni?  
To najprej pomeni ostati v Jezusovi ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni in 
se tam ustaliti je pogoj, da ne bo naša ljubezen med potjo izgubila svoje 
gorečnosti in drznosti. Tudi mi, kakor Jezus, in v njem moramo s hvaležnostjo 
sprejeti ljubezen, ki prihaja od Očeta in ostati v tej ljubezni ter gledati na to, 
da se ne ločimo od nje s svojo sebičnostjo in z grehom. To je zelo naporen 
program, a ni nemogoč.  
Predvsem pa je potrebno imeti v zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko 
površno čustvo, ne, ampak temeljna drža srca, ki se kaže v takšnem 
življenju, kot ga on hoče. Jezus namreč zatrjuje: »Če se boste držali mojih 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi 
svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« Ljubezen se udejanja v 
vsakodnevnem življenju po držah in dejanjih, če ne, je le nekaj varljivega. So 
le besede, besede, besede... To ni ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus od nas 
zahteva, da spolnjujemo njegove zapovedi, ki so povzete v misli: »Da se ljubite 
med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«  
 Po: E. Mozetič 
 

*************** 
PONEDELJEK, 16. 5. 2022, 18.OO – SV. MAŠA V SV. LOVRENCU 

*************** 
ŠMARNICE 2022 

Vsak dan ob 19. uri - ob nedeljah ob 9. uri.  
Otroci, družine, prvoobhajanci, birmanci, starši, botri, vabljeni k vztrajnemu 

obisku, da ne izgubimo kondicije, ha-ha. Pa pojdi na Mrzlico brez kondicije? Pa 
pojdi v življenje brez »kondicije«? Ne gre ne eno, ne drugo. Če pa gre, pa gre z 
veliko muke, bolečine in trpljenja. In vse to spada med tisto trpljenje, ki se mu 
lahko izognemo, če »treniramo«. Celo smo polno odgovorni, da naredimo vse 

kar je v naši moči, da se takemu trpljenju, ki se mu da izogniti, tudi izognemo. In 
že nabrana in osvojena »kondicija« je tisto, kar moramo vzdrževati, da se 

nepotrebnim mukam in trpljenju izognemo. Zato veselo na Mrzlico, Žvajgo … in 
k šmarnicam, utrjevat in vzdrževat telesno in duhovno kondicijo. 

 



 

SOBOTA, 21. 5. 2022, 10.00 - SLOVESNOST SV. BIRME  
 

 
 

Sveto birmo bo prejelo 34 birmank in birmancev. Vsemu župnijskemu občestvu 
jih priporočamo v molitev, da bodo na poti k odraslemu krščanskemu življenju 

vztrajali v veri in jo potrjevali z življenjem po Božjih zapovedih.  
 

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

PRIHODNJO NEDELOJO ( 22. 5. 2022) BO OB 9. URI MAŠEVAL DUHOVNIK 
TONE HRIBERNIK, SALEZIJANSKI DUHOVNIK IZ CELJA.  

PRAV TAKO BO MAŠEVAL V MARIJA REKI.  
Takrat je tudi začetek prvoobhajanske 6-dnevnice pred 1. sv. obhajilom.  

Vabljeni.  
 

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

ZAHVALA GASILCEM IN GASILKAM OB PRAZNOVANJU ZUNANJE 
SLOVESNOSTI ZAVETNIKA SV. FLORIJANA PREJŠNJO NEDELJO 

Hvala vsem, ki ste vzorno poskrbeli za pripravo in skrbeli za potek vsega na 
prejšnjo nedeljo. Hvala vsem, ki ste oblikovali povorko, godbi na pihala in vsem, 

ki ste sodelovali pri sv. maši na čast sv. Florijanu. Hvala tudi vsem, ki ste vse 
pripravili za srečanje gasilcev v Aninem domu.  

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 
 

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

27. 6. – 1. 7. 2022 

 
 

(PON - PET) 

Zaključna sv. maša: nedelja, 3. 7. 2022, 9.00  
Na razpolago so prijavnice v cerkvi in na spletni strani.  

Uvodno srečanje animatorjev za oratorij  
 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

15. maj 2022 
Apd 14,21b-27; Ps 145;  

Raz 21,1-5a; Jn 13,31-35 
 

 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Ano Reberšek – 30. dan  
Marija Reka: 
10.30 za + Frančiško Frece in vse + sorodnike  
 
 

 
 
 

Ponedeljek, 16. 5.  
Janez Nepomuk, duhovnik 
Apd 14,5-18; Jn 14,21-26 

 

 

Sv. Lovrenc:  
18.00 po namenu (vremenska maša)  
Prebold:  
19.00 za + Mirana Brška  
             za + starše Kisovar in Plantev      
 

 

Torek, 17. 5.  
Jošt, puščavnik 

Apd 14,19, 28; Jn 27-31a 
 

 
 

19.00  za + Marjana Polaka – obl.  ter pokojne 
              iz družin Polak in Krajnc  
              

 

Sreda, 18. 5.  
Janez I., papež 

Apd 15,1-6; Jn 15,1-8 
 

 

07.00 na čast sv. Jožefu  
19.00 šmarnice  
              

 

Četrtek, 19. 5.  
Krispin, redovnik 

Apd 15,7-21; Jn 15,9-11 
 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice   
19.00 za + Srečkota-obl. in Dragico Ilišinović  
             ter ostale + sorodnike       
               

 

Petek, 20. 5. 
Bernardin Sienksi, duhovnik 
Apd 15,22-31; Jn 15,12-17 

 

 
 

19.00 za + Viktorja in Angelo Užmah in starše  
            Užmah in Volpe  
  

 
 
 

Sobota, 21. 5. 
Timotej, diakon  

Apd 16,1-10; Jn 15,18-21 
 

 

SLOVESNOST SV. BIRME:  
10.00 za + Marijo Rovšnik  
             za + Mirana Brška  
19.00 za + Rajkota Feliciana  
            za + Vlasto Ribič-obl. in Štefana Gorinška 
 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

22. maj 2022 
Apd 15,1-2.22-29; Ps 67;  

Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Pavlo in Franca Krištof, Karlija  
             Kočevarja ter Pavlo in Filipa Kočevar  
Marija Reka: 
10.30 za + Faniko in Jožefa Župan ter + sor.  
 
 

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 


