
 

 

 

 
 

 

 

 

 
12. 6. 2022 

NEDELJA SV. TROJICE   
Leto C 

Štev. 24  
                  Letnik XVIII. 

 

 

       Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Jn 16,12-16 

 
 
 

Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta 
 

 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam 

povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, 

vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč 

bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. 

Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar 

ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo 

oznanjal.« 
 

 PAVLOV LIST 



 

»ŽURKA Z JEZUSOM« 
 
 

V soboto, 4. maja smo, po dveh letih  spet pripravili zaključek veroučnega 
leta, našo Žurko z Jezusom. Zbralo se je čez 70 veroučencev, ki so po 
dvanajstih postajah, ob mentorjih, preverjali svoje znanje, ročne 
sposobnosti, odkrivali nove stvari, ustvarjali, se igrali. Nekoliko pozneje so 
se nam pridružili še starši in smo se vsi skupaj posladkali z dobrotami, ki 
so jih prinesli starši in tistimi, katere so v kuharski delavnici pripravljali  
otroci.   Vrhunec dneva pa 
je bila vesela sveta maša.   V 
mesecu maju ni Marija imela 
toliko lepih »rož«, kot to 
soboto. Polna cerkev otrok in 
njihovih staršev, vesela 
pesem in lepo sodelovanje je 
bila najlepša zahvala Bogu in 
naši nebeški Materi Mariji za 
vse milosti, ki smo jih v tem letu prejeli.  
 
Zahvaljujem se vsem staršem-mentorjem, predstavnikom policije, 
skavtom, gospodu župniku in vsem vam, dragi starši, ki ste se udeležili 
sobotnega dopoldneva, da smo vašim otrokom pripravili tako lep 
zaključek.  
 

Prepričana sem, da nikomur ni bilo žal, 
da je v soboto bil z nami. Sedaj, ko smo 
vstopili v počitniški čas pa nikar ne 
pozabimo na Boga, na molitev, na sv. 
mašo, na dobra dela.  
 

 
Od 27. junija do 1. julija so otroci vabljeni k počitniški dejavnosti 
ORATORIJ, kjer bodo spoznavali življenje in delo sv. Ignacija Loyolskega, 
ustvarjali, igrali, peli, … Vsem želim lepe in blagoslovljene poletne dni. 
 
 

                                                                                          Katja 
 



ČETRTEK, 16. JUNIJ 2022  
PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI 

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

Vabilo 
na 25. prireditev 

 

v soboto, 18. junija 2022, ob 18. uri,  

na terasi Planinskega doma Marija Reka. 

Pridružite se nam v prijetnem ambientu prenovljenega planinskega doma in 

prisluhnite mladim in starejšim ustvarjalcem iz domačega okolja. 

V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Planinskega doma Marija 
Reka. VSTOPNINE NI.  

Organizator: Kulturno društvo Marija Reka 
 

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

NEDELJA, 19. 6. 2022 – SV. LOVRENC 15.00  
SLOVESNOST SV. REŠNJEGA TELESA  

 

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

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  
 

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

ŽUPNIJSKI ORATORIJ:  
 

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. 

 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA 
 

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 
             za + Gvidota Zmrzlaka – 8. dan  
 

 
 

Ponedeljek, 13. 6.  
Anton Padovanjski 

 

 

19.00 za + Antona Podkrajška ter Franca in Zofijo  
            Podkrajšek ter ostale + sorodnike 
            za + Antona in Marijo Kisovar  
 

 
 

Torek, 14. 6.  
Valerij in Ruf 

 

 

19.00  za + starše Franca-obl. in Amalijo Voga 
             za + Franca – obl. in Ano Huš  ter ostale  
             + sorodnike  
 

 

Sreda, 15. 6.  
Vid 

 

 
 

07.00 po namenu  

 

Četrtek, 16. 6.  
 SVETO REŠNJE TELO  

IN KRI 
 

 

09.00 po namenu  
18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za + Antona Breznikarja  
               

 

Petek, 17. 6. 
Rajner 

 
 

19.00 za + Janeza Pušnika – 30. dan  
               

 

Sobota, 18. 6. 
Gregor Janez Barbarigo  

 

 

19.00 za + Uroša Steblovnika- 8. dan  
             za + Jedrt Dobriha – 8. dan     

 

 

12. NEDELJA MED 
LETOM  

19. junij 2022 
Zah 12,10-11;13,1; Ps 63;  

Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Vikija Pozniča – obl. ter Radota Krka  
             za + starše Verico Cestnik – ob. in Ernesta,  
             stare starše Cestnik in Germadnik ter vse  
            + sorodnike  
 

Marija Reka:  
10.30 za + Ivana Majcna in + sorodnike 
             za vse Marijareške šolarje in sošolce 
 

Sv. Lovrernc:  
15.00 za + Jožefo-obl., Bogoljuba in Božota Randl  
           za + Stankota Tržana - obl. 
 

 

 

 
 


