
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 22. do 28. 4. 2019 
 

   velikonočni ponedeljek:  
8.00 za + Miloša in družino Trebše 
10.00 
18.30 za + Janeza Božiča 

 torek:  
7.30 za + Jožeta Dešmana 
18.30 za starše Šmarčan in  

sorodnike 

      sreda:  
7.30 za + Franca Vavdija 
 v čast Mariji Pom. za ZMP  
18.30 za + Miroslava Plementaša 
      četrtek:  
7.30 za + sorodnike Vehovec 
18.30 za + starše Ramšak 

      petek: 
7.30 za + duh. Poldeta Jurharja 

18.30 za + Franca in Anico  
Plevnik in stare starše 

       sobota:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

19.30 za + duh. Jožeta Perca 

     NEDELJA  
8.00 v čast in zahvalo  

usmiljenemu Jezusu 
za žive in rajne farane  

10.00 za + Katarino Zorko 
 
Vsemogočni večni Bog, danes je 
tvoj Sin premagal smrt in nam 
odprl vrata večnega življenja. 

Praznovanje njegovega vstajenja 
naj nas v Svetem Duhu tako 

prenovi, da bomo tudi mi vstali 
in hodili v luči življenja. 

 

OZNANILA: 
 

● Danes je največji krščanski praznik, dan 

vstajenja Jezusa Kristusa. On je prvi med 

vstalimi, kar se bo zgodilo tudi z nami, kakor 

molimo v veroizpovedi. Naj Gospod poživi in 

utrdi našo vero, kot je to storil svojim učencem. 
 

● Vsem sodelavcem pri obredih velikonočnega 

tridnevja in drugim, ki ste pripravili ta bogo-

služni prostor, se lepo zahvaljujemo z voščilom, 

da bi bili deležni Gospodove vstajenjske radosti 

in miru. Bog povrni za darove, ki ste jih te dni 

namenili za župnijo ali našo redovno skupnost 

in v nabirki velikega petka za Sveto deželo. 
 

● Jutri na velikonočni ponedeljek bodo sv. maše 

ob 8.00, 10.00 in zvečer. 
 

● Prihodnja nedelja bo 2. velikonočna in nedelja 

Božjega usmiljenja. 
 

● Ta teden je reden verouk, prihodnji teden pa 

bodo prvomajske počitnice, ko verouka ne bo. 
 

● Vsem iskrena hvala za velikonočna voščila.  
 

● Na polici za tisk imate velikonočno Glasilo, novi 

številki Ognjišče in Don Bosko. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

22.!4.! velikono!ni"ponedeljek!
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!
!

Vsem članom našega župnijskega občestva 
in obiskovalcem don Boskovega centra 

želimo veselo in blagoslovljeno veliko noč. 
!
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BOŽJA BESEDA  
Apostolska dela 10,34.37-43!!
Psalm!118!
Kološanom 3,1-4  
Janez 20,1-9  

 

Mi smo priče vsemu, kar je 
storil v judovski deželi in v 
Jerúzalemu. Razpeli so ga na 
križ in usmrtili. Bog pa ga je 
obúdil tretji dan. 
 

To je dan, ki ga je Gospod 
narédil. 
 

Bratje in sestre, če ste vstali s 
Kristusom, iščite to, kar je 
zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi 
na Božji desnici. Ko se bo 
prikazal Kristus, vaše 
življenje, tedaj se boste tudi 
vi prikazali z njim v slavi. 
 

Prišel je tudi Simon Peter in 
stopil v grob. Videl je povô-
je, ki so ležali tam, in prtič, ki 
je bil na Jezusovi glavi, a ne 
ob povôjih, temveč posebej 
zvit na drugem mestu. Tedaj 
je vstopil tudi drugi učenec in 
videl je in veroval. 
!

 

 

 
 

 

Dejstva smrti ni treba dokazovati, saj se z 

njim stalno srečujemo, čeprav v intimnosti 
družin, na bolniških posteljah ali v domovih 

starostnikov. O tem pričajo osmrtnice. 
Dejstvo Jezusovega vstajenja od mrtvih pa 

presega našo človeško izkustvo in ga je moč 
dojeti po Božjem razsvetljenju, po 

pričevanju apostolov in Cerkve od začetka 
do danes. To je ključnega pomena, saj če 

Kristus ne bi vstal, bi bila prazna naša vera 
in nam ne bi bili odpuščeni grehi, je zapisal 

apostol Pavel. Če je Jezus pomagal prvim 
kristjanom, da so se prepričali, da je vstal in 

živi, bo pomagal tudi nam. Sveti Duh naj 

nam da tega Božjega spoznanja. Aleluja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ČASTIMO MARIJO in bomo videli 

kaj so čudeži (sv. Janez Bosko) 
 

V življenju se večkrat znajdemo pred tež-

kimi odločitvami, stiskami in nevarnostmi. Prav 

je, da se spomnimo, da nam je Jezus zaupal 

svojo mater Marijo za varuhinjo in pomočnico.  

Don Bosko je v svojem življenju izkušal kako 

mogočna je njena priprošnja, bodisi pri reševa-

nju vsakdanjih težav, kakor tudi v izpolnjevanju 

zahtevnejših Božjih načrtov. Priporočajmo se 

torej Mariji, iskreno ji zaupajmo, prisrčno jo ča-

stimo. V naši kapeli je pri Mariji Pomočnici na-

biralnik, kamor lahko daste 'pošto' s prošnjami, 

molitvami ali zahvalami, ki jih bomo vključili v 

naše molitve pri sv. maši.  

Don Bosko je pred 150 leti ustanovil Zdru-

ženje Marije Pomočnice, ki je še danes delu-

joče. Več o tem najdeš v zgibanki, ki je v kapeli 

pri Mariji. Pridruži se častilcem Marije in dele-

žen boš njenega posebnega varstva in pomoči. 

 

KDAJ IN ZAKAJ KRSTITI OTROKA? 

Sveti krst je zakrament, ki nas vključi v 

skupnost Katoliške Cerkve, oziroma župnije in 

nas prerodi v Božje otroštvo. Poveže nas tudi z 

Jezusom, da od njega lahko prejemamo milost 

za milostjo. Z njim smo povezani kakor mladike 

s trto. O pomenu krsta Jezus pravi: Kdor bo ve-

roval in bo krščen, bo zveličan.  
 

Poznavalci otrokove duševnosti pravijo, da 

so v prvih treh letih življenja postavljene osnove 

za človekovo duhovno življenje in vero. Zato je 

prav, da je otrok čimprej krščen in vcepljen na 

Jezusa, da bo rastel v svojem Božjem otroštvu. 

KRISTJAN NE VERUJE SAM  
VABLJENI V ZAKONSKO SKUPINO  
 

Kakor je težko živeti sam, je skoraj nemo-

goče verovati sam, saj smo ta dar prejeli po 

oznanjevanju v skupnosti družine in Cerkve. 

Zato nam je v pomoč, če smo povezani.  

Nekaj parov se je domenilo, da bi se začeli 

dobivati v zakonski skupini. Kdor bi se rad pri-

družil, naj to svojo željo sporoči komu od naših 

duhovnikov. Predstavitev delovanja skupine bo 

v Don Boskovem centru 11. maja ob 17. uri. 
 

BOLNIŠKO MAZILJENJE  

ZDRAVILO ZA DUŠO IN TELO  
 

Na veliki četrtek škof blagoslovi bolniško 

olje za podeljevanje zakramenta bolniškega 

maziljenja, ki ga lahko prejmemo v zdravstveni 

in drugi življenjski nevarnosti. Njegov učinek je 

odrešilen tudi za tistega, ki ne more govoriti ali 

je v komi. Po prejemu tega zakramenta so mu 

odpuščeni grehi, dobi moč za svojo dušo, kar 

pomaga tudi okrevanju, če je taka Božja volja. 

Zato se ne bojmo prositi svojce ali medicinsko 

osebje v bolnišnici in v domu starostnikov, da 

nam omogočijo obisk duhovnika.  
 

BO MOJ VNUK ŠE VEROVAL? 
 

Kdo ne pozna pesmi Bo moj vnuk še pel sloven-

ske pesmi? Ob naglem usihanju verske izkušnje 

po družinah se marsikatera babica in dedek 

sprašuje kako bo z vero vnukov in novih rodov. 

Pomagajmo staršev pri posredovanju verskega 

izročila. Storimo vse, da bomo z ljubeznijo pri-

čevali za svojo vero, za mladi rod molili in jih iz-

ročali v zavetje Jezusovemu in Marijinemu Srcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

22. VEROVATI – KAKO? 
 

Kdor veruje, išče osebni 

stik z Bogom in je priprav-

ljen Bogu verjeti vse, kar 

pove (razodene) o sebi. 
 

Na začetku vere je pogosto 

pretres ali nemir. Človek čuti, 
da vidni svet in normalni po-

tek stvari ne more biti vse. 

Čuti, da se ga je dotaknila 

skrivnost. Gre za sledove, ki 

ga opozarjajo na obstoj 

Boga, in postopno najde za-

upanje, da bo govoril z Bo-

gom ter se končno v svobodi 

povezal z njim. V Janezovem 

evangeliju piše: »Boga ni ni-

koli nihče videl; edinorojeni 

Bog, ki biva v Očetovem na-

ročju, on je razložil« (Jn 

1,18). Zato moramo verjeti 

Jezusu, Božjemu Sinu, če 
hočemo vedeti, kaj bi nam 

Bog rad povedal. Verovati 

pomeni pritrditi Jezusu in vse 

življenje staviti na njegovo 
karto. »Nimam domišljije. 
Boga Očeta si ne znam pred-
stavljati. Vse kar lahko vidim, 

je Jezus«, je dejala sv. Mati 

Terezija, redovnica iz Kal-

kute. »Verovati v Boga po-

meni videti, da ima življenje 
smisel«, je zapisal avstrijski 

filozof Wittgenstein. Znan je 

rek: Verujem, da bi razumel. 

  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Aleksandra, mučenka  

T Jurij, mučenec  

S Fidelis, duhovnik-mučenec 

Č Marko, evangelist  

P Marija, Mati dobrega sveta  

S Hozana, devica  

N Peter Chanel, duh.-mučenec 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

 KRSTILNIK spada poleg 
oltarja in ambona (nekoč 
prižnice) med najbolj prepoz-
navno opremo cerkva. V za-
četkih cerkvene zgodovine 
krstilniki niso bili potrebni, ker 
so podeljevali sv. krst s poto-
pitvijo v naravno tekočo vo-
do, tudi kot spomin na Jezu-
sov krst v reki Jordan. Že 
kmalu pa so v prvih cerkvah 
določili poseben prostor za 
krst, pogosto blizu zaho-
dnega vhoda. V sredini ta-
kega krstnega prostora ali 
zgradbe, imenovane bapti-
sterij, je bil bazen s tekočo 
vodo, kamor je bil krščenec 
potopljen ali oblit z vodo. 
Krstni prostor je imel nava-
dno obliko križa. Krščenec se 
je potopil v skrivnost križa, da 
bi kakor križani Jezus, iz nje 
vstal v novo bivanje. Današ-
nji krstni prostori so prepro-
stejši, a naj bodo dobro vidni 
in dostopni, da bi nas vedno 
spominjali na krstno preroje-
nje. »Vsi smo bili krščeni v 
Jezusa Kristusa. S krstom 
smo bili skupaj z Jezusom 
pokopali v smrt, da bi prav 
tako, kakor je Kristus v moči 
Očetovega veličastva vstal 
od mrtvih, tudi mi stopili na 
pot novega življenja.« (Rim 6,4) 


