
 

 

 

 

 
22. 5. 2022 

6. velikonočna nedelja   
Leto C 

Štev. 21  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Jn 14,23-29 

 
 
 

SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ 
 

 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje 

besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 

Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, 

ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med 

vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil 

vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir 

vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne 

vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k 

vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od 

mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali,  

ko se zgodí. 

 PAVLOV LIST 



SVOJ MIR VAM DAJEM 
V današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam 
dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« Ta mir je dejansko temelj 
vsakega drugega miru. Če smo ga zaradi svoje samovolje in sebičnosti izgubili, 
ga lahko dobimo  nazaj v zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če 
spoved pravilno razumemo in cenimo, smo gotovo že izkusili, kakšen mir se 
naseli v človekovi duši, ko Božjemu usmiljenju zaupamo breme svoje krivde 
in zadolženosti. 
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote, 
potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na koncu svete maše 
je dejansko naročilo: pojdimo v življenje kot glasniki Božjega miru, kot 
graditelji miru. Stavba miru je kot vse druge stavbe zgrajena iz posameznih 
opek. Te opeke so drobna dejanja vsakdanjega premagovanja. Izvirajo iz 
našega srca. Če v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med ljudi okrog nas.  
 Po: S. Čuk, Misli srca 

 
 
 

NEDELJA, 29. 5. 2022, 9.00 - 1. SV. OBHAJILO  
 
 

 
 

V tem tednu bodo otroci prejeli dva sv. 
zakramenta. V torek, 24. 5. 2022, na god 

Marije, Pomočnice kristjanov – Marije 
pomagaj, bodo opravili prvo sv. spoved in 

se tako tudi notranje pripravili na 
sprejem sv. obhajila, Boga in Njegove 
ljubezni, ki jo kristjani sprejemamo 
vedno, ko sprejmemo sv. obhajilo. 

V nedeljo pa bo slovesnost 1. sv. obhajila, 
ko bo 27 prvoobhajancev prvič pristopilo 
k mizi presvete evharistije – sv. obhajila. 

Veselimo se z njimi vsi. Hvala vsem, ki ste 
pripravljeni ponuditi svojo pomoč za vse, 

kar je potrebno storiti za praznovanje. 
Hvala katehistinji ter staršem in otrokom 

za veroučno in družinsko pripravo  
na 1. sv. obhajilo. Počasi prihaja tudi za 
njih dan, ki ga bodo pozdravili kot Bodi 

pozdravljen, zlati moj dan! 



 
PRIHODNJO NEDELJO (29. 5. 2022) V MARIJA REKI NE BO SV. MAŠE ZARADI  

1. SV. OBHAJILA V PREBOLDU.  
********************  

TOREK, 24. 5. 2022 – HOM 
Ob 8.30 bomo začeli Pri  Mežnar z litanijami in odšli do cerkve, nato sledi sv. maša.  

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

ŠMARNICE 2022 
Otroke in vse občestvo še naprej vabimo k šmarnični pobožnosti. Na koncu šmarnic 

bodo otroci prejeli nagrado in to na predzadnji dan šmarnic.  
********************  

ZAHVALA BIRMANCEM, BOTROM IN STARŠEM TER VSEM DRUGIM ZA LEPO 
OBHAJANJE SLOVESNOSTI SV. BIMRE 

Hvala staršem, ki ste pokosili in s tem lepo uredili okolico cerkve in Aninega 
doma ter postavili slavolok oziroma napis pri vhodu v cerkev. Hvala vsem, ki ste 

spletli vence za okrasitev cerkve in vsem, ki ste jih pomagali obesiti, mislim 
vence, ha-ha. Hvala tudi pritrkovalcema, ki sta s pritrkovanjem na birmanski 

dan prispevala k prazničnemu vzdušju, ki se je slišalo iz zvonika. Hvala staršem 
in botrom ter birmancem, ki so prevzeli kakšno skrb za birmo, vsem, ki ste 

oblikovali sv. mašo in pri njej sodelovali. Iskrena hvala naši pevski skupini Spe 
salvi za slovesno petje pri sv. maši in njihov trud.  

 

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

HVALA KRAJANOM ŠEŠČ ZA UREJANJE CERKVE  
Do 5. 6. 2022, vabljeni krajani Sv. Lovrenca.  

 

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

SOBOTA, 4. JUNIJ 2022 – VEROUČENCI VABLJENI NA »ŽURKO Z JEZUSOM« 
Ju-hu-hu! Spet bomo lahko žurali! 

 

Spoštovani starši, dragi otroci, 
verjamemo, da ste tudi vi že zelo pogrešali našo žurko, kaj 
šele Jezus! Zato lepo vabljeni na dvorišče Aninega doma, 
da se poveselimo, zabavamo, posladkamo, … in skupaj 
zaključimo letošnje veroučno leto.  
Našo Žurko z Jezusom bomo pričeli ob 9. uri. Ob 10.45 se 
nam pridružite še vi, dragi starši, bratci, sestrice. 
Naprošamo za sladke dobrote, da se skupaj krepčamo in 
spregovorimo kakšno besedo, ... Srečanje bomo zaključili z 
veselo sveto mašo ob 12.00 uri, pri kateri se bomo zahvalili 

za vse prejete darove, podelili spričevala in prejeli blagoslov. Za samo 
organizacijo dogodka se je potrebno prijaviti do srede, 1. junija, pri urah verouka, 
preko sms-a ali po elektronski pošti pri župniku in katehistinji. Pridite! Jezus nas 
čaka in se že veseli, zato povabite še koga, saj bo zelo lepo in veselo!  

 

Župnik Srečko, Katja in animatorji 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 
 

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.  
 
 

 

Ponedeljek, 23. 5.  
Sevul (Socerb), mučenec 

 

 
 

19.00 za + Ivana in Frančiško Huš – obl.  
             v zahvalo za uspešno operacijo  
 

 
 

Torek, 24. 5.  
Marija Pomagaj 

 

 

Hom: 8.30 (pri Mežnar): litanije 
            9.00 za + Martino Germadnik  
19.00  za + Irmo Novak  
 

 
 
 

Sreda, 25. 5.  
Gregor VII., papež 

 

 

07.00 za + Feliksa – obl. in Pavlo Reberšek ter  
             starše Breznikar  
             na č. sv. Jožefu 
19.00 šmarnice  
              

 

Četrtek, 26. 5.  
GOSPODOV VNEBOHOD 

Apd 1,1-11; Ps 47;  
Heb 9,24-28; Lk 24,46-53 

 

09.00 po namenu  
18.30 molitev rožnega venca    
19.00 za + Marjana Ribiča 
             za + Marijo Žohar – 8. dan  
               

 

Petek, 27. 5. 
Alojzij Grozde, mučenec 

 

 
 

19.00 za + Milana Štormana, Alojza in Antonijo  
             Podkrajšek ter Marijo Rogl  
  

 

Sobota, 28. 5. 
Avguštin Canterburyski, škof  

 

 
 

19.00 za + Francija Kukovnika – obl. in vse  
            pokojne sorodnike  
 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

29. maj 2022 
Apd 7,55-60; Ps 97;  

Raz 22,12-20; Jn 17,20-26 
 

 
 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  

PRVO SV. OBHAJILO 
09.00 za + Antona Lešnika  
              
 
 

 
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 


