
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 20. do 26. 5. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30  
18.30 za + Tilko Kòvač 

 torek:  
7.30 za + Karlija Gradišnika 
18.30  

      sreda:  
7.30 za + Antona Planinška  
18.30 za + starše Kač in Drolčeve 

      četrtek:  
7.30  
18.30 za + dva Franca in Pavlo  

Škrabl 

  petek: MARIJA POMOČNICA 
7.30 za Združenje Marije  

Pomočnice  
18.30 za Marijino varstvo mladih 

       sobota:  
7.30 za + starše Lipar in Vehovec 

18.30 za + Marijo Ramšak, sorodn. 

     NEDELJA  
8.00 za + Antona Klemenčiča 

 za žive in rajne farane 

10.00 za družine prvoobhajancev 

Jezus pravi: Kdor jé moje 

meso in pije mojo kri, osta-

ne v meni in jaz v njem. 

Nihče namreč ne bo v njem, 

razen tisti, v katerega bo on 

prišel: Gospod namreč 

sprejme vase samo telo 

tistega, ki je prejel njegovo 

telo. (sv. Hilarij) 

OZNANILA: 
 

● Župnijam so v ponos lepo urejena cerkev, 
primerni katehetski prostori in župnišče, vzdr-
ževane kapelice in druga sveta znamenja. Še 
več pa velja krščansko življenje v družinah, 
zavzetost za župnijsko bogoslužje, povezanost 
in vzajemna pomoč župljanov. 

 

● Še enkrat iskrena zahvala za sodelovanje pri 
praznovanju rojstnega dne naše župnije in 
romarskem shodu Marije Pomočnice. Marija se 
bo zanesljivo oddolžila ministrantom, pevcem, 
nosačem Marije, prvoobhajancem, molivcem 
in vsem, ki ste pripravili agape.  

 

● Ta teden bodo prvoobhajanci ob 18. uri imeli 
priprave na nedeljsko slovesnost, šmarnice za 
otroke pa bodo skupaj s sv. mašo. V soboto pa 
bodo priprave ob 9. uri. 

 

● V petek je praznik Marije Pomočnice. Vabljeni 
k jutranji ali večerni slovesni sv. maši. 

 

● Prihodnja nedelja bo 6. velikonočna in praznik 
prvega sv. obhajila. Ob 9.50 bo pred kapelo 
posebna molitev in starševski blagoslov otrok, 
nato praznični vhod v bogoslužni prostor. To je 
velik praznik za otroke in njihove družine, z 
njimi pa se veseli vsa župnija.  

 

● V avli kapele vzemite Glasilo. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

20.-25.!5.!�estdnevnica!pred!prvim!obhajilom!
24.!5.! Marija!Pomo"nica!
26.!5.! slovesnost!prvega!sv.!obhajila!
! ! romanje!k!Mariji!na!Rakovnik!
30.!5.!! Gospodov!vnebohod!
31.!5.! sklep!�marnic!
!!1.!6.! #arna!mavrica!na!Rakovniku!(za!otroke)!
!!3.!6.!! seja!�PS,!sre"anje!zakonske!skupine!
!!9.!6.!! binko�ti!
! sklep!verou"nega!leta!
!
!

!

19. 5. 2019                5. velikonočna nedelja        Leto XV. št. 20 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Apostolska dela 14,21-27 
Psalm!145!
Razodetje 21,1-5 
Janez 13,31-35 

 

Pavel in Barnaba sta vlivala 
pogum v srca učencev in jih 
spodbujala, naj vztrajajo v 
veri. »Skozi veliko stisk 
moramo iti, da pridemo v 
Božje kraljestvo, « sta učila. 
 

Moj Bog in moj Kralj, hočem 
te poveličevati. 
 

Glej, prebivališče Boga med 
ljudmi! In prebival bo z njimi, 
oni bodo njegovo ljudstvo in 
Bog sam bo z njimi, njihov 
Bog. 
 

Jezus je rekel: »Zdaj je Sin 
človekov poveličan in Bog je 
poveličan v njem. Novo 
zapoved vam dam, da se 
ljúbite med seboj! Kakor sem 
vas jaz ljubil, tako se tudi vi 
ljubíte med seboj! Po tem 
bodo vsi spoznali, da ste moji 
učenci. 
!

 

 

 
 

 

Držati skupaj, je lastnost dobre prijateljske, 

družinske, državne, pa tudi cerkvene 
skupnosti. Vsak lahko nekaj prispeva k 

medsebojni povezanosti in podpori. Če je 
potrebno v Jezusa osebno verovati, pa se ta 

odnos izraža na medčloveški ravni. Če boste 
imeli ljubezen med seboj, bodo drugi 

spoznali, da ste Jezusovi učenci. Kristjan bi 
se moral varovati zamer, žalitev, sporov in 

sovraštva kakor najnevarnejše okužbe. To 
nas namreč odtuji Bogu in ljudem. Za prve 
kristjane, ki so šli skozi mnoge preizkušnje, 
je veljajo splošno prepričanje, da se imajo 
radi med seboj. Stopimo skupaj, pa bomo 

lažje in bolje molili, skrbeli za gmotni in 
duhovni napredek, nosili bremena drug 

drugega in gradili Božje kraljestvo.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PRVOOBHAJILNI PRAZNIK  
 

Jezus je s povabilom naj pustimo male k njemu, 

izrazil svoje veselje nad preprostostjo in lepoto 

otrokove duše in srca. Prav to je namreč potrebno 
za sprejem njegovega oznanila, pa tudi za vstop v 

Božje kraljestvo: »Če se ne spreobrnete in ne posta-

nete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kra-
ljestvo!«  (Mt 18,3)  

Tudi prvoobhajilnega dogodka se Jezus gotovo 

veseli bolj kot se ga more kdorkoli od nas. Če se 
spomnimo njegovega evharističnega pogovora (glej 
Jn 6,26-69), lahko uvidimo, kako neprecenljiv je dar 

sv. obhajila, kakšna je njegova moč: »Jaz sem živi 
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, 
bo živel vekomaj. Kdor jé moje meso, ima večno ži-
vljenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.« 

Družine in župnija, katehet 
in sodelavci, želimo otroke čim 

bolje pripraviti in doživeti to 
prvo srečanje z Jezusom v po-

dobi evharističnega kruha. Pri 

tem jim bomo pomagali, če se 
bomo tudi sami odprli Gospo-

dovi milosti, izročili svojo živ-
ljenjsko zgodbo Božjemu usmi-

ljenju v zakramentu sv. spovedi in se obogatili s Kru-

hom iz nebes. Kako naj bi otroke ogreli za ta praznik 

Božjega obiskanja, če sami ne gorimo v Božji lju-
bezni.  

Mnogi mladi kristjani so se začeli vzpenjati na 
goro svetosti prav po prvem sv. obhajilu. Zato se pri-

poročimo 15-letnemu sv. Dominiku Saviu, našemu 

19-letnemu bl. Lojzetu Grozdetu in svetniškemu 
kandidatu 15-letnemu Karlu Acutisu. Naj bosta zra-

ven tudi naša zavetnika don Bosko in Slomšek. Če je 
Marija na svatbi v Kani opazila neko pomanjkanje, 

naj ob naših pomanjkljivostih s svojo materinsko 

skrbjo posreduje, da se bodo srca prvoobhajancev 

(in nas vseh) odprla in izročila Jezusu.  

MARIJA POMAGAJ nam sleherni čas 
 

Marijina hiša v Nazaretu je bila družinska hiša. 
Marija nas uči, kako služiti družini in mladini, 
kako braniti družino danes.  
Zdravilo za družino je molitev.  
Vzeti Mariji na svoj dom, da nas tega nauči.  
Salezijanska družina: ne moremo ločiti pasto-
rale družine od pastorale mladih. 
Marija je bila z Jezusom v trpljenju in smrti. 

Ona je z nami pri obhajanju sv. maše, ki je sad 

Jezusove kalvarijske daritve.  
 

Tone Ciglar, odgovoren za ZMP 

 

ROMANJE  

NA RAKOVNIK 
 

Prihodnjo  nedeljo 26. maja bo 

ob 15. uri v svetišču Marije Po-
močnice na Rakovniku v Ljub-
ljani slovesni praznik in romar-

ski shod, ki se ga bomo udele-

žili tudi mi. Odhod avtobusa, na katerem je še nekaj 
prostih sedežev, bo ob 13. uri. Čimprej se prijavite!  
 

ZA LEPŠI POTEK SV. MAŠE 
 

Obhajilni obred se začne z molitvijo: Gospod 
nisem vreden … Nato nas zvonček povabi (če je 
ministrant), da pristopimo k oltarju in počakamo 
v dveh vrstah na začetek obhajanja. Ni primerno, 

da duhovnik čaka, kdaj bomo prihiteli pred oltar. 
Če sprejmemo sveto hostijo na roko, se obha-

jamo takoj na istem mestu, šele nato se obr-

nemo in gremo na svoje mesto. Če smo v vrsti na 
desni strani, se obrnemo desno, na levi strani pa 

na levo, da se ne 'prerivamo' skozi vrsto. Pri vsaki 

sv. maši je po sv. obhajilu potrebno zagotoviti ne-
kaj tišine za osebno molitveno zahvalo. 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

30. ZAKAJ VERUJEMO V 

LE ENEGA BOGA? Zakaj si 

Bog daje ime? 

Le v enega Boga ve-

rujemo, ker po pričevanju 

Svetega pisma obstaja le 

en Bog, kar je tudi lo-

gično. 

Temeljno izkustvo iz-

voljenega ljudstva je bilo: 

»Poslušaj, Izrael: Gospod 

je naš Bog, Gospod edini!« 
(5 Mz 6,4). Preroki vedno 

znova pozivajo ljudi naj 

opustijo lažne bogove in se 

spreobrnejo k enemu Bogu: 

»Zakaj jaz sem Bog in no-

beden drug« (Iz 45,22). Če bi 
obstajala dva boga, bi eden 

bil meja drugemu; noben 

od obeh ne bi bil neskončen 
in popoln. 

Bog noče ostati ne-
znan in noče, da bi ga ča-
stili le kot nejasno višje bi-
tje. Bog želi, da bi ga klicali 
kot resničnega in dejav-
nega. Mojzesu v gorečem 
grmu izda svoje ime: Jahve 

– Jaz sem, ki sem. Iz spoš-
tovanja do Boga Izraelci 

nadomestijo to ime z Go-

spod. To besedo uporablja 

Nova zaveza za Jezusa: 

kot pravega Boga (prim. Rim 

10,9). 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Bernardin, duhovnik.  

T Krištof in mehiški mučenci  

S Vladimir, mučenec  

Č Socerb, mučenec  

P Marija Pomočnica  
S Gregor VII., papež 

N Filip Neri, duhovnik  
 

SVETA ZNAMENJA  
 

  AMBON ni stojalo, kjer 
bi se bralo kakršnokoli be-
sedilo, temveč je prostor, od 
koder se oznanja Božja be-
seda in jo v homiliji razlaga 
duhovnik, škof ali diakon. 
Zato naj bo ambon trdno 
stoječ, skrbno in umetniško 
oblikovan in naj sestavlja 
stilistično enoto z oltarjem. 
S tem je poudarjeno, da ima 
evharistično slavje dve teži-
šči: besedno in evharistič-
no. Jezus je učinkovito nav-
zoč v besedi, ki jo sam go-
vori, kadar v cerkvi beremo 
svete spise. Zato je ambon 
kraj oznanjevanja, saj tam 
beremo berila, psalme in 
evangelije. Pri velikonočni 
vigiliji tam pojemo veliko-
nočno hvalnico. Pri ambonu 
je tudi pridiga, ki je razlaga 
in naobrnitev Božje besede 
na življenje. Pomembno je, 
da je to dobro slišno in da je 
oznanjevalec dobro viden. 
Za pridigo so včasih upo-
rabljali prižnico, ki je bila 
bliže ljudem. Ambon je ve-
dno pripravljeno mesto za 
Božjo besedo, kakor je oltar 
za Gospodovo telo in kri.   


