
 

 

 

 
 

 

 

 

 
5. 6. 2022 
BINKOŠTI   

Leto C 
Štev. 23  

                  Letnik XVIII. 
 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Jn 14,15-16.23-26 

 
 
 
 

Kakor me je Oče poslal, 
vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha 

 
 

 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Če me ljubite, boste spolnjevali 
moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, 
da bo ostal pri vas vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal 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 vam povem, 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.«  

 

 PAVLOV LIST 



MARIJA IN ŠMARNICE 
 

Mesec maj, marijin mesec, nas vsako leto še posebej vabi, da se vsak dan 
znova izročamo nebeški materi Mariji. In odzvali smo se vabilu, otroci in 
odrasli. Letošnje šmarnice v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev 
sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Seznanijo nas s poslanstvom 
misijonarjev in nas hkrati vabijo, da bi prepoznali, kako nas bog res kliče 
tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih. In vse to z namenom, da naše 
življenje postane dar za boga. Gospod župnik je tako živo pripovedoval 
šmarnične zgodbe, resnične zgodbe otrok iz misijonskih dežel, ki jih je 
avtorica srečevala kot prostovoljka v Etiopiji in jih v pismih posredovala 
slovenskim otrokom pri katehezi, da smo se tudi mi čutili povezane z njimi. 
Preko pisem je otrokom približala, kako živijo njihovi vrstniki v daljnih 
deželah. Ob tem jih je spodbujala k dobremu in jim na nevsiljiv način 
pokazala, kako lahko dobroto izkažejo najrevnejšim otrokom sveta. Tudi 
pri nas je bilo veliko dobrote. Dobili smo nove ministrante, naučili smo se 
peti litanije in nove pesmi, vsak dan sta dva otroka dobila posebne sladke 
nagrade. Prav vsi, ki smo vztrajali do konca, razen g. župnika , smo se zadnji 
dan šmarnic posladkali s sladoledom. Hvala vsem, ki so prispevali k 
lepemu vzdušju, še posebej našim prvoobhajancem za lepo petje, 
obnašanje in sodelovanje. Naj se vse to še nadaljuje.  

 
 Katja 

 
ZAKLJUČEK ŠMARNIC 2022 

 



SOBOTA, 11. JUNIJ 2022 
 

 
 

PREBOLD - DEKANIJSKI SINODALNI DAN DEKANIJE  
ŽALEC - BRASLOVČE 

Zaključek sinodalnega dogajanja po naših župnijah v dekaniji bo v Preboldu. 
Zbrali se bomo predstavniki oziroma župnijski koordinatorji za sinodo in strnili 

vsa poročila, ki so nastajala v župnijah v skupno Poročilo dekanije.  
Sinodalno delovno in duhovno srečanje bo potekalo v cerkvi in Aninem domu od 

15.00 – 18.00.  
 

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

NEDELJA, 12. 6. 2022 - ŠKOFIJSKI SINODALNI DAN  
CELJE – SV. DUH: 15.00 – 18.00 

 

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

ZAHVALA KRAJANOM SV. LOVRENCA ZA UREJANJE CERKVE.  
Od 6. 6. – 19. 6. 2022 vabljeni krajani Latkove vasi.  

 

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

NOVA VIŠINA DARU ZA SV. MAŠO 
Škofje so na redni seji (9. 5. 2022) sklenili, da je s 1. septembrom 2022  

dar za sv. mašo 23,00 EUR;  
dar za gregorijanske sv. maše (30 sv. maš) pa 750,00 EUR.  

Duhovniki se vernikom iskreno zahvaljujemo za darove, ki jih prejemamo prav 
preko vaših darov za sv. maše, ki so naši osnovni darovi za življenje. Duhovniki v 

Sloveniji nimamo plače. Naš osnovni mesečni prihodek je vaš dar za sv. mašo, 
poroko, pogreb in drugi darovi (npr. pri krstu in drugi osebni darovi), če jih 

osebno namenite duhovniku.  
Hvala za vso skrb, ki so z darom za sv. mašo izkazujete tudi duhovniku.  

 

********************  
PRIHODNJI DOGODKI:  

ČETRTEK, 16. 6. 2022 – PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI 
 

SV.  LOVRENC, NEDELJA, 19. 6. 2022, 15.00 – PRAZNOVANJE PRAZNIKA SV. 
REŠNJEGA TELESA IN KRVI. V CERKVI BO BLAGOSLOV Z NAJSVETEJŠIM. 

 

27. 6. – 1. 7. 2022: ŽUPNIJSKI ORATORIJ 

 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 
 
 

 

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  
 

 

Ponedeljek, 6. 6.  
Marija, Mati Cerkve 

 

 

Hom: 15.00 za + Karlija in Ivana Pinterja  
            ter + Pinterjeve in Vodovnikove 
19.00 za + Stanislava Hribernika  
 

 

Torek, 7. 6.  
Robert Newminstrski 

 

 
 

19.00  za + Miro Faletič – 8. dan  
 

 

Sreda, 8. 6.  
Medard 

 

 
 

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro 

 
 

Četrtek, 9. 6.  
 Primož inFelicijan 

 

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Bibijano Rezar – 8. dan  
               

 

Petek, 10. 6. 
Bogumil Poljski 

 
 

19.00 za + Ano Kupec 
               

 
 

Sobota, 11. 6. 
Barnaba, apostol 

 

 

19.00 za + Vinkota in Marijo Lončar – obl.,  
            rodbino Jelen in starše Vabič 
            za + Marijo Arnčnik – 8. dan   
 

NEDELJA SVETE 
TROJICE  

12. junij 2022 
Prg 8,22-31; Ps 8;  

Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Irmo Novak  
 
Marija Reka:  
10.30 za + Metoda in Uroša Zore  
 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 


