
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 29. 4. do 5. 5. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + duh. Jožeta Zalarja 
18.30 za + Angelo Brešan, 7. dan 

   za Božji blagoslov pri delu 

 torek:  
7.30 za žive in + dobrotnike DBC 

za + Marijo Voler 
18.30 za + Terezijo Pilih in  

sorodnike 

      sreda: Jožef delavec 
7.30 za + Marijo Štargel  
18.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
      četrtek:  
7.30 za nove duhovne poklice in 
       beatifikacijo Andreja Majcna 
18.30 za + Marjana Petana 

      petek: 
7.30 v čast Sv. Trojici in Mariji 
 Pomagaj za zdravje  
18.30 za + Kunst-Presker 

       sobota:  
7.30 za duhovniške poklice 

18.30 za + Branka Kostanjška 

     NEDELJA  
8.00 za + Ljubico Majetić in 
       sorodnike 

za žive in rajne farane  
10.00 za Božje in Marijino  

varstvo v družini 
 

»Jaz sem ta,« pravi Kristus, 

»ki premagam smrt in slavim 

zmago nad sovražnikom in 

strem Hudobnega in peljem 

človeštvo v nebeške višave.« 
 

OZNANILA: 
 

● Vstali Zveličar je dejal Tomažu: Ker si me videl, 

veruješ, blagor tistim, ki niso videli, pa veruje-

jo. Med njimi smo tudi mi. Naj se nas Gospod 

usmili in nam podari živo vero.  
 

● V sredo bo god sv. Jožefa Delavca. Pri nas bosta 

sv. maši po delavniškem sporedu. Pri sv. Jožefu 

bodo ta dan sv. maše ob 8. in 10. uri in 18.30. 
 

● V sredo se začne mesec šmarničnih srečanj. Pri 

jutranjih sv. mašah bo branje za odrasle, ob 18. 

uri bo rožni venec ali litanije in branje za 

otroke, sv. maša bo redno ob 18.30. Na 

Prekorju bodo šmarnice ob 19.30. 
 

● V četrtek bo pohod na Svetino. Odhod od 

parkirišča pri železniški postaji ob 8.30, na Sve-

tini ob 11.00 sv. maša, nato družabno srečanje. 
 

● Petek in sobota sta prva v mesecu maju. 
 

● Ta teden zaradi počitnic ni veroučnih srečanj. 

V Ljubljani bodo ta teden potekale medna-

rodne salezijanske športne igre z udeležbo 

okrog tisoč mladih, na katerih sodelujejo tudi 

naši animatorji. 
 

● Prihodnja nedelja bo 3. velikonočna. Ob 9. uri 

kateheza prvoobhajancev in staršev. Pri sv. 

mašah bo ofer za plačilo novega projektorja. 
 

● Na polici za tisk je Glasilo in revija Don Bosko. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

28.!4.! sklep!velikono"ne!osmine!
!! nedelja!Bo�jega!usmiljenja!

!!1.!5.! praznik!sv.!Jo�efa!Delavca!
! ! za"etek!�marnic!
!!2.!5.!! romanje!na!Svetino!
!!5.!5.! sre"anje!star�ev!prvoobhajancev!
!!6.!5.! seja!�PS!
!!9.!5.! sestanek!bralcev!Bo�je!besede!
12.!5.! shod!Marije!Pomo"nice!
!

!

28. 4. 2019                2. velikonočna nedelja        Leto XV. št. 17 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Apostolska dela 5,12-16!
Psalm!118!
Raz 1,9-11.12-13.17-19 
Janez 20,19-31  

 

Po rokah apostolov se je 
zgodilo veliko znamenj in ču-
dežev; ljudje so prihajali, pri-
našali bolnike in takšne, ki so 
jih mučili nečisti duhovi; in 
vsi so bili ozdravljeni. 
 

Zahvaljujte se Gospodu, 
ker je dober. 
 

On je polóžil name desnico in 
rekel: »Ne boj se! Jaz sem 
Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem 
mrtev, a glej, živim na veke 
vekov in imam ključe smrti in 
podzemlja. 
 

Jezus je vstopil in rekel To-
mažu: »Polôži svoj prst sèm 
in poglej moje roke! Daj svo-
jo roko in jo polôži v mojo 
stran in ne bodi neveren, am-
pak veren.« Tomaž mu je od-
govóril in rekel: »Moj Go-
spod in moj Bog!«  
!

 

 

 
 

 

Iti nekomu naproti v njegovi potrebi ali 

stiski, v pomanjkanju ali osamljenosti, v 

nudenju nasveta ali tolažbe. To je gesta 

sočutja in ljubezni. Jezus je po vstajenju 

prihajal naproti žalostnim, razočaranim in 

prestrašenim učencem. Prinesel jim je mir 

in veselje. Z znamenji in dejanji je 

dokazoval, da je on vstali Učenik. To je 

sporočilo tudi meni: Tam, kjer hodim strt in 

izčrpan, v gneči in samoti, razočaran in 

prevaran v svojih upih, v raztrganem 

življenju, ki ga ne morem sestaviti skupaj, 

me spremlja Kristus. Blizu mi je, odstira mi 

pot, razkriva mi smisel moje zgodbe, 

razlaga mi, zakaj sem moral stopati po tej 

poti. Da bi ga le prepoznal in se ga oklenil!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ 

Pa ne le v zeleno in cvetočo naravo, ampak tudi 

šmarničnim srečanjem z Marijo in Jezusom. Ta so v 

preteklosti močno zaznamovala duhovnost sloven-
skega človeka, saj se je pregovorno reklo, da smo 

Slovenci Marijin narod. Številne kapelice in cerkve 
Njej posvečene to vsekakor potrjujejo. Če k temu 

dodamo še lep nabor Marijinih ljudskih in zborov-

skih pesmi, to še bolj drži.  
A ta vir je potrebno oživljati. Šmarnična sreča-

nja so lepa priložnost za vse starostne skupine, da 
poživimo zaupanje v Marijo, da nam Ona odpre um 

in srce za Božje stvari. Utemeljeno lahko rečemo, da 
bo naša vernost brez Marije še naprej slabela, da 

bomo nevarno izgubljali čut za vse, kar Jezus po-

darja. Po Mariji k Jezusu.  

Zato iskreno vabljeni k srečanjem v naši kapeli 

in pri kapelici na Prekorju. Poleg spodbudnega bra-

nja o misijonarju Knobleharju (pri jutranji maši) in 

zvečer ob Serafinčku, ki uči moliti, bomo častili Ma-
rijo z raznimi molitvami in s pesmijo. Priporočali ji 

bomo otroke, družine, mladino, bodočega celjskega 

škofa, duhovne poklice, ustanovitev Združenja Ma-
rije Pomočnice, seveda pa tudi svoje zveličanje.  

 

MARIJANSKI SHOD 
 

      V nedeljo 12. maja bomo 

praznovali obletnico ustanovi-

tve naše župnije in romarski 

shod Marije Pomočnice. Ob 

14.30 bo molitvena ura, ki jo 

bodo vodile družine prvoob-

hajancev. Ob 15.00 bo slovesnost z Marijino proce-

sijo in s somaševanjem vodil murskosoboški škof 
dr. Peter Štumpf, ki bo birmancem izročil listino ve-

roizpovedi. Vabljeni: župljani, zlasti družine prvoob-
hajancev, birmanci, častilci Marije Pomočnice, in 
vsi, ki bi se radi priporočili tudi bl. Alojziju Grozdetu. 

Po slovesnosti se ustavite na agapah. Ne pozabite 

povabiti znancev in prijateljev. Ta dan bo dopoldne 

sv. maša samo ob 10.00!  
V tem Marijinem mesecu povabljeni, da obi-

ščete tudi kakšno slovensko Marijino božjepotno 
svetišče, kjer boste prejeli nove milosti in začutili 
njeno Materinsko varstvo. Konec meseca (26. 5.) 

bomo poromali k Mariji Pomočnici na Rakovnik.          
 

SLOVESNOST PRVE SV. SPOVEDI 
 

 
 

Dvanajst letošnjih prvoobhajancev je s svojimi starši 
v soboto 6. aprila obhajalo zakrament Božjega usmi-
ljenja in prvič pristopilo k sv. spovedi. Po skupni pri-

pravi in molitvi je vsak osebno stopil k duhovniku, ki 

mu je v Jezusovem imenu podelil odpuščanje gre-
hov, in nato stopil k staršem po ljubeč objem. Skup-

nim in osebnim zahvalam ter izpovedi krstnih obljub 

ob prižganih krstnih svečah, so sledile še agape in 

veselo druženje v mladinskem centru.  

 

USTANOVITEV ZAKONSKE SKUPINE 
 

    Zakonci in vsi, ki  vas zanima delovanje župnijske 
zakonske skupine, vabljeni na predstavitev delo-

vanja skupine v soboto 11. maja ob 17. uri v Don 

Boskovem centru. Potek ustanovitve in delovanja 

skupine nam bosta predstavila zakonca iz gibanja 

Družina in življenje. Za varstvo otrok v času srečanj 
se bomo dogovorili.  

    Lepo vabljeni, skupaj smo močnejši! 

 

 

 

 

  
 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

24. KAKŠNO ZVEZO IMA 

MOJA VERA S CERKVIJO? 
 

Nihče ne more verovati sam 

zase, kot tudi živeti nihče 

ne more sam zase. Vero 

prejemamo od Cerkve in jo 

živimo v občestvu z ljudmi, 

s katerimi delimo svojo 

vero.  

Vera je človekova najbolj o-

sebna stvar, vendar pa kljub 

temu ni zasebna. Kdor hoče 
verovati, mora znati reči tako 

'jaz' kot tudi 'mi', kajti vera ki 

je ne znam deliti ali posredo-

vati, bi bila iracionalna. Po-

samezni vernik doda svojo 

svobodno pritrditev k izpo-

vedi Cerkve: »verujemo«. 

Od nje je prejel vero. Cerkev 

jo je skozi stoletja prenesla 

do njega, jo obvarovala pred 

popačenji in vedno znova 
razplamtevala njen žar. Ve-
rovanje je zato sodelovanje 

pri skupnem prepričanju. 
Vera drugih me nosi, prav 

tako tudi plamen moje vere 

vnema in krepi druge. Ta 'jaz' 

in 'mi' vere poudarja Cerkev 

s tem, da v bogoslužju upo-
rablja dve veroizpovedi: apo-

stolsko, ki se začenja z »ve-

rujem« ter veliko nicejsko-

carigrajsko, ki se v svoji pr-

votni obliki začenja z »veru-

jemo«.  
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Katarina Sienska, cerkv. uč. 
T Jožef Cottolengo, red. ust.  

S Jožef Delavec, varuh Sv. druž.  
Č Atanazij, škof  
P Filip in Jakob, apostola  

S Florjan, mučenec  

N Angel, mučenec 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

OLTAR je bil v judovskem 
izročilu velikega pomena, saj 
so na njem Bogu v čast seži-
gali žrtvene darove. Prvi kris-
tjani so sprva še obiskovali 
tempelj s kadilnimi in žgal-
nimi daritvami. Sčasoma je 
za kristjane postal oltar Kri-
stusov križ, saj je na njem da-
roval svoje življenje naš Od-
rešenik. Ker niso imeli nobe-
ne cerkve, so praznovali sve-
te skrivnosti v stanovanjih na 
navadnih mizah.  

Ko je kristjanom bilo dovo-
ljeno javno obhajati bogo-
služje, so začeli graditi cer-
kve, katerih središče je postal 
oltar. Sprva je bil oltar samo 
eden, kazal je na edinega 
Odrešenika in na eno evhari-
stijo. Oltarji so bili večinoma 
iz kamna, kar je ponazarjalo 
pečino na Golgoti, na kateri 
je stal križ, hkrati pa tudi na 
Kristusa, ki je postal vogelni 
kamen, na katerem raste 
stavba Cerkve. Kasneje so 
začeli postavljati v cerkvi več 
oltarjev in nad njimi nastavke, 
mnogokrat velike umetniške 
vrednosti. Sedanji daritveni 
oltarji so Gospodova miza in 
so zelo preprosti. Če so po-
svečeni, so maziljeni tudi s 
sv. krizmo.  


