
 

 

 

 
 

 

 

 

 
29. 5. 2022 

7. velikonočna nedelja   
Leto C 

Štev. 22  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Jn 17,20-26 

 
 
 
 

JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO 
 

 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za 

té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi 

eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet 

veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi 

bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. 

Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, 

hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo 

gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. 

Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me 

ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo 

ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« 

 PAVLOV LIST 



 

ENOST JE MOGOČA 
 
Ob Jezusovi prošnji, da bodo eno kakor midva, mi v ušesih zazveni dvoje. 

Današnji svet tako ali tako ne verjame, da je mogoče biti eno. Če pa ljudje vidijo 

kje medsebojno povezanost v edinosti, očitajo takšnemu občestvu, da jim je 

nekdo spral možgane, da ne znajo razmišljati s svojo glavo, da je tisti, ki jih vodi 

,nedemokratičen in zlorablja svoj položaj. 
 

Rezultat te miselnost je pravzaprav logičen. Skoraj nikjer ne najdemo prave 

edinosti in nikjer vanjo ne verjamemo. 
 

Ko sem o tem razmišljal, mi prihaja na misel, da sta naša enost oz. needinost 

odvisni od temeljih pogledov na greh in krepost. Včasih sem si mislil, da je 

dovolj, da ljubiš, pa ni! Najprej moraš vedeti, kaj pomeni ljubiti. Celotna Stara 

zaveza ja bila zgrajena na izostrenem pogledu na greh in krepost. Številne 

zapovedi so usmerjale človeka k resnici. Jezus teh zapovedi ni odpravil, ampak 

jih je prišel dopolnit. Ljubezen v edinosti je mogoča šele, ko nam bo vsem 

resnično jasno, kaj je greh in zlo ter kaj je na drugi strani krepost. Naj pojasnim: 

Ko se zakonca začneta prepirati, zakaj eden tako pozno prihaja iz službe, kako 

naj se sporazumeta? Kje je ključ za razumevanje? Točna ura, potrdilo od šefa, 

kompromis, slepo zaupanje ali kaj? Pravzaprav gre za vprašanje resnice in 

nasproti temu vprašanje laži? Priznati si morata, ali jima je sploh do tega, da bi 

prišla skupaj, ali se zadaj, pa čeprav še tako prikrito, skriva beg pred bližino itd. 

Vedno gre za srečanje v resnici, ki je veliko globlja od zunanjih dejavnikov. Gre 

za srečanje v resnici našega bivanja, ne naših dejanj, našega doživljanja ne naših 

besed. Enost je mogoča, če bosta zakonca odkrivala globino svojega doživljanja 

in to globino delila v zaupanju z drugim. Le v globini ozadij je mogoče priti do 

edinosti, pa naj bo to v prijateljstvu, zakonu, Cerkvi ali družbi. Dokler pa bo naše 

bivanje tako površno, da je pomembnejši  videz od vsebine, je edinost resnično 

nemogoča.  

 Po: E. Mozetič 
 

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

je v torek, 31. maja 2022, ob 19. uri. Za »vse tapridne« sledi nagrada.  
 

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



ZAHVALA PRVOOVHAJANCEM, STARŠEM TER VSEM DRUGIM ZA LEPO 
OBHAJANJE SLOVESNOSTI 1. SV. OBHAJILA 

Hvala staršem, tudi otrokom, in vsem, ki ste uredili okolico cerkve in očistili 
Anin dom ter postavili slavolok oziroma napis pri vhodu v cerkev. Hvala vsem, 

ki ste spletli vence za okrasitev cerkve. Hvala staršem, ki so prevzeli kakšno 
skrb pri pripravi, vsem, ki ste oblikovali sv. mašo in pri njej sodelovali. Iskrena 

hvala organistki, ki je z orglami spremljala petje. Hvala staršem in drugim za 
pecivo in gospem, ki so v učilnici pripravile poobedek za prvoobhajance. Hvala 
katehistinji in prvoobhajancem, ki ste vztrajno obiskovali šmarnice skozi ves 

mesec maj in staršem, ki ste jih spremljali in bili z njimi.  
 

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

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA IN NEDELJA SO V TEM TEDNU 
Zahvala vsem, ki redno opravljate to duhovno pobožnost ter hvala za zvestobo 

in vztrajnost še za naprej. Vabljeni tudi drugi, da obnovite to »obvezo« in se 
pridružite. Na prvo nedeljo vabljeni tudi k darovanju za župnijske potrebe. 

Hvala vsem za ta dar.  
 

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

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!  

Z »žurko z Jezusom« zaključujemo veroučno leto.  
 

Župnik Srečko, Katja in animatorji 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 

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  
              
 
 

 

Ponedeljek, 30. 5.  
Ivana Orleanska, devica 

 

 

19.00 za + Ivana Stepišnika  
 

 

Torek, 31. 5.  
Obiskanje Device Marije 

 

 

ZAKLJUČEK ŠMARNIC 

19.00  za + Antona Breznikarja  
 

 

Sreda, 1. 6.  
Justin, mučenec 

 

 
 

07.00 na čast sv. Jožefu za mladino 

 
 
 
 

Četrtek, 2. 6.  
 Erazem, škof 

 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Franca Kokovnika-obl., Marijo,  
            Rudolfa in Francija ter vse + sorodnike  
            za zapuščene, pozabljene, izgubljene in  
            oddaljene  
               

 
 

Petek, prvi, 3. 6. 
Karel Lwanga, mučenec 

 

 
 

07.00 po namenu (Ivice Grenko) v zahvalo za  
             prejete dobrote 
               

 
 

Sobota, prva, 4. 6. 
Peter Veronski, mučenec  

 
 

9.00 – 13.00 

»Žurka z Jezusom« 
(za veroučence in starše) 

 

07.00 po namenu  
19.00 za + Mirana Brška  
            za + Vido – obl. in Milana Lah, stare starše  
            Lah in Krašovec ter + tete in strice 
            po namenu  
            v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo in   
            blagoslov           
 

 

BINKOŠTI  

PRVA NEDELJA 

5. junij 2022 
Apd 2,1-11; Ps 104;  

Rim 8,8-17; Jn 20,19-23 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Franca Grenko, starše in sorodnike  
             za + Alojza Zmrzlaka – obl. ter + iz družin 
             Herman, Zmrzlak in Lobnikar  
             za + Ivana Petrovca – obl. (5) 
Marija Reka:  
10.30 po namenu  
 

 


