
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 6. do 12. 5. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30 za + Srečka Gorenjaka 

 torek:  
7.30 za + Jožeta Knez 
18.30 za zdravje nečaka v čast 
     Materi Božji 

      sreda:  
7.30 za + Marijo Plesnik  
18.30 za + Janeza Božiča 
 za + Angelo, Maksa in  

Mirka Skamen 
      četrtek:  
7.30 za duhovniške poklice  
18.30 za + družini Tičar in Oselj 

      petek: 
7.30 za + Antona Klemenčiča 

18.30 za + Tilko Kòvač 

       sobota:  
7.30 v dober namen 

18.30 za + Milico, Franca in  
  Simona Šlosar 

     NEDELJA  
     Pozor, ob 8. uri ni sv. maše! 
10.00 za žive in rajne farane  
15.00 za + Angelo Pevec 
 
 

Dobri Oče, posveti naše 
duhovnike, redovnike in 
redovnice ter vse apostolske 
delavce in pomnoži njihovo 
število, da bodo z besedo in 
zgledom uspešno učili in 
vodili tvoje izvoljeno ljudstvo. 
 

OZNANILA: 
 

● Apostol Peter je na zaslišanju pred sodnim 
zborom izjavil, da je treba Boga bolj poslušati 
kot ljudi. Ali bi bil kot kristjan sposoben potrdi-
ti, da je Gospodov evangelij najvišje merilo za 
moje življenje in ravnanje? Sicer pa Jezus ve, 
koliko ga zares upoštevamo in ljubimo. 

 

● Bog povrni za današnji ofer za plačilo novega 
projektorja v kapeli.  

 

● Ta teden je posvečen molitvi za duhovne po-
klice. V kakšnem duhovnem stanju smo, kaže 
skoraj popoln upad kandidatov za duhovništvo 
in redovništvo, malo je cerkvenih porok in vse 
manj krstov, zmanjševanje vernikov pri maši, 
usihanje družinskega krščanskega izročila in 
molitve. Jezus sam pa nas nenehno spodbuja: 
prosite in boste prejeli. 

 

● Jutri ob 19.30 bo seja ŽPS. Načrtovali bomo 
bližnje praznike in sklep veroučnega leta, se 
seznanili s počitniškimi programi.  

 

● V četrtek ob 19.10 bo srečanje bralcev Božje 
besede. 

 

● V soboto ob 17. uri vabljeni na srečanje z 
gostoma, ki bosta predstavila pomen, ustano-
vitev in delovanje župnijskih zakonskih skupin. 

 

● Prihodnja nedelja bo 4. velikonočna in nedelja 
Dobrega pastirja, pri nas tudi obletnica župnije 
in romarski shod Marije Pomočnice. Sv. maše 
ob 8. uri ne bo. Vabljeni k osrednji slovesnosti: 
ob 14.30 molitev družin prvoobhajancev, ob 
15. uri procesija, slovesna sv. maša in agape. 

 

● V avli kapele vzemite Glasilo. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!6.!5.! seja!�PS!
!!9.!5.! sestanek!bralcev!Bo�je!besede!
12.!5.! shod!Marije!Pomo"nice!
!
pro�nja!za!agape!

5. 5. 2019                3. velikonočna nedelja        Leto XV. št. 18 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Apd 5,27-32.40-41 
Psalm!30!
Razodetje 5,11-14 
Janez 21,1-19 

 

Véliki duhovnik je zasliševal 
apostole: »Ali vam nismo 
zabičali, da ne smete učiti v 
Jezusovem imenu? Peter in 
apostoli so odgovorili: »Bo-
gu se je treba pokoravati bolj 
kot ljudem!« 
 

Gospod, slavil te bom, ker si 
me rešil. 
 

Jaz, Janez, sem videl in slišal 
glas mnogih angelov, ki so 
govorili: »Vredno je Jagnje, 
ki je bilo zaklano, da prejme 
oblast in bogastvo, modrost 
in moč, čast, slavo in hvalo.« 
 

Jezus se je spet prikazal u-
čencem pri Tiberijskem jeze-
ru. Na njegovo besedo so 
zajeli veliko količino rib. Pe-
tra je trikrat vprašal, če ga lju-
bi. Po trikratni potrditvi mu je 
dejal: »Hodi za menoj!« 
!

 

 

 
 

 

Pravijo, da naj se po opravljenem pogreb-

nem slovesu žalujoči čimprej spravi k svoje-

mu rednemu delu. Tudi Jezusovi učenci so 

se odpravili k svojemu nekdanjemu ribiške-

mu opravilu. Po neuspešnem nočnem delu 

se prikaže Jezus in jih spodbudi, naj znova 

vržejo mreže in ulov je bil izdaten. Z Božjo 

pomočjo in blagoslovom smo v vsem uspeš-

nejši, zlasti pri graditvi svoje krščanske 

skupnosti. To poslanstvo pa je možno 

opravljati le z veliko ljubeznijo, kar velja za 

sleherno opravilo v Cerkvi, v župniji, doma, 

pa tudi širše. Zato Vstali tudi tebi in meni 

zastavlja vprašanje: Ali me ljubiš bolj kot 

drugi? Nič se ni treba sprenevedati in 

izmikati, saj On vse ve. Gospod, obogati me 

z ljubeznijo do tebe in boljši bom do vseh. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

LE KLIČI NAS VENČANI MAJ 

Šmarnična srečanja so priložnost za vse sta-
rostne skupine, da poživimo zaupanje v Marijo, da 
nam Ona odpre um in srce za Božje stvari.  

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 nas uči moliti, ter razmišlja-
njem o nebeškem Očetu, bomo častili Marijo z raz-

nimi molitvami in s pesmijo. Priporočali ji bomo 
otroke, družine, mladino, bodočega celjskega škofa, 
duhovne poklice, ustanovitev Združenja Marije Po-
močnice, seveda pa tudi sami sebe.  

 

MARIJANSKI SHOD 
 

      V nedeljo 12. maja bomo 

praznovali obletnico ustanovi-

tve župnije in romarski shod 

Marije Pomočnice. Ob 14.30 

bo na dvorišču molitvena ura, 

ki jo bodo vodile družine prvo-

obhajancev. Ob 15.00 bo slovesnost z Marijino pro-

cesijo 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. Po-

zor. Ta dan bo dopoldne sv. maša samo ob 10.00! 
Zelo se priporočamo za vaše dobrote, ki si jih 

bomo razdelili na agapah – prijateljskem druženju. 
Ne pozabite povabiti znancev in prijateljev.  
 

O ZAKONSKIH SKUPINAH 
 

    Zakonci in drugi, ki  vas zanima delovanje župnij-
skih zakonskih skupin, vabljeni na predstavitev de-

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

Boskovem centru. Potek ustanovitve in način delo-

vanja skupine nam bosta predstavila zakonca iz gi-

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

FLORJANOVO 

Včeraj smo obhajali god mu-

čenca sv. Florjana, ki je zavetnik 

gasilcev in vseh, ki pomagajo lju-

dem v raznih nesrečah. Pri  
sv. maši smo skupaj molili:  

Vsemogočni Bog,  

na priprošnjo svetega mučenca 

Florijana nas varuj ognja in drugih nesreč 

in pogási v nas plamene naših neurejenih strasti. 

Po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v  

občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
 

PRAZNIK  

SV. DOMINIKA SAVIA 
 

Jutri goduje ta mladi svetnik, 

sad Božje milosti in don Boskove 
vzgoje. Je zavetnik ministrantov in 

vseh, ki želijo hoditi po poti mladin-

ske svetosti. Kot prvoobhajanec je sklenil, da bosta 

odslej njegova prijatelja Jezus in Marija, ter da bi 

rajši umrl, kakor grešil. Zavonjal je dih svetosti in 
ostudnost greha. Don Bosku je zaupal, da želi biti 
dobro blago, s katerim naj on napravi lepo obleko za 

Gospoda, kar mu je zelo uspelo. Ko bi starši in vzgo-
jitelji bili tako uspešni – z Božjo pomočjo! Vabljeni k 

slovesni maši v ponedeljek zvečer. 
 

ROMANJE  

NA RAKOVNIK 
 

Zadnjo nedeljo v mesecu maju 

bo ob 15. uri v svetišču Marije 
Pomočnice na Rakovniku v Lju-

bljani slovesni praznik in ro-

marski shod, ki se ga bomo udeležili tudi mi. Odhod 
avtobusa bo ob 13. uri. Prijavite se v pisarni ali pri g. 

Slavku. 

 

  

 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

25. Zakaj VERA POTREBU-

JE DEFINICIJE IN OBRAZ-

CE?  
 

Pri verovanju ne gre za 

prazne besede, ampak za 

resničnost. V Cerkvi so se 

sčasoma zgostili verski 

obrazci, s pomočjo katerih 

vero ponazarjamo, izra-

žamo, se je učimo, jo po-

sredujemo naprej, jo sla-

vimo in živimo.  
 

Brez trdnih obrazcev se 

vsebina vere raztopi. Zato so 

za Cerkev zelo pomembni 

določeni stavki, katerih na-

tančno besedilo so večinoma 

dosegli z velikim trudom, da 

bi Kristusovo oznanilo varo-

vali pred popačenji. Verski 

obrazci so pomembni zlasti, 

ko se vera Cerkve prenaša v 

različne kulture, in mora kljub 

temu ohraniti svoje bistvo. 

Kajti skupna vera je temelj 

edinosti Cerkve. Veroizpove-

dne obrazce najdemo že v 

Pavlovih pismih. Apostolska 

veroizpoved uživa posebno 

spoštovanje, ker velja za 

povzetek vere apostolov. Ve-

lika veroizpoved (molimo jo 

pri maši) ima velik ugled, ker 

je sad koncilov še nerazde-

ljenih kristjanov (Niceja 325, 

Carigrad 381), in je še danes 

skupna kristjanom vzhoda in 

zahoda.   

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Dominik Savio, mladenič  

T Stanislav, škof  
S Bonifacij, papež  

Č Izaija, prerok  

P Job, svetopisemski mož  

S Zvezdana, mučenka 

N Pankracij, mučenec 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

RELIKVIJE so ostanki te-
les svetnikov ali predmetov, 
ki so jih uporabljali. Med po-
sebne relikvije sodijo ostanki 
križa, na katerem je visel Je-
zus, in prt, v katerega je bilo 
povito njegovo truplo. Ljudje 
so prihajali k Jezusu, da bi se 
ga dotaknili in prejeli njegovo 
milostno pomoč. Zgrinjali so 
se tudi k apostolom, da bi 
vsaj njihova senca padla na-
nje in bi ozdraveli, beremo v 
Apostolskih delih. Kmalu so 
ljudje začeli upati, da tudi do-
tik relikvij krščanskih svetni-
kov ozdravlja in daje Božjo 
moč. Ko se je uveljavilo, da 
so posmrtne ostanke  svetni-
kov prenesli v cerkve in jih 
vgrajevali v oltarje, so se za-
čele pojavljati tudi zlorabe in 
kupčevanje z njimi. Zato mo-
ra dandanes imeti vsaka reli-
kvija listino o pristnosti. Reli-
kvija vidno in otipljivo kaže na 
svetnikovo bližino, ki pa je 
zdaj pri Bogu zanesljivo naš 
priprošnjik. Njihove duše je 
Bog vzel k sebi, telesa pa 
nam je pustil do danes za 
spodbudo in ohrabritev, da bi 
jih posnemali, trdi sv. Janez 
Zlatousti. Sleherna milost pa 
seveda prihaja od Boga po 
edinem Sredniku Jezusu.    


