
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 24. do 30. 6. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30 za + Ivico (m) Kelavić 

 torek:  
7.30 za + Janeza Volerja 
18.30 na čast bl. A. M. Slomšku  

za domovino 

      sreda:  
7.30 za + Jožefo Erjavc 
18.30 za + Janeza Božiča 
    za + Anico in Gašperja Lipovšek 

       četrtek:  
7.30 po namenu 

za + Jožeta Umek in družino 
18.30 za + Miloša Dreo 

     petek:  
7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.30  

  sobota: SV. PETER IN PAVEL 
8.00 za žive in + dobrotnike DBC 

18.30 

    NEDELJA  
8.00 za + družino Težak in Jožeta 
   Furjana 

za žive in rajne farane 
10.00 za + Martina, starše Jožeta 
       in Marijo Jager, Franca Zajtla 
 
 

V zakramentu sv. krsta sta 
bila prerojena: Bor Bratušek, 
Dobojska 13 in Vianeja Rakar 

iz župnije Ljubljana-Črnuče. Naj 
ju Sveti Duh oblikuje v svetišče 

svoje slave. 
 

OZNANILA: 
 

● V procesiji Sv. Rešnjega Telesa gremo z 
Jezusom na naša razpotja, tam prisluhnemo 
Njegovi živi besedi, mu izrazimo svoje potrebe 
in prejmemo Njegov blagoslov za varstvo in 
pomoč pri opravljanju življenjskih nalog.  

 

● Jutri je praznik rojstva Janeza Krstnika. Sv. maši 
bosta po delavniškem sporedu. Obenem je 
spominski dan Marije Pomočnice. Po večerni 
sv. maši vabljeni k nagovoru in molitvi k Mariji 
za varstvo v počitniških dneh in za blagoslov 
oratorijev. 

 

● V torek je dan državnosti. Ob 19. uri bo imel 
naš upokojeni škof Stanislav v stolnici sv. mašo 
za domovino. Tudi naša večerna sv. maša bo po 
istem namenu. 

 

● V petek je praznik Srca Jezusovega. V njem je 
srčika Božje ljubezni do človeštva. Sv. maši 
bosta po delavniškem sporedu.  

 

● V soboto na praznik sv. Petra in Pavla bosta sv. 
maši ob 8. uri in zvečer. Molimo za duhovnike. 
Nabirka bo za svetega očeta. 

 

● Danes popoldne vabljeni župnijski sodelavci z 
družinami na sklepno zahvalno in družabno 
srečanje na Svetino. 

 

● V avli kapele vzemite Glasilo. Na polički je tudi 
zgibanka s počitniškimi programi za otroke v 
našem SMC. Prijave za oratorij in druge pro-
grame lahko oddaste osebno ali po e-pošti.  

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!

23.!6.! procesija!Svetega!Re�njega!telesa!

! dru�abno!sre"anje!(piknik!na!Svetini)!!

24.!6.! sre"anje!"astilcev!Marije!Pomo"nice!
25.!6.!! dan!dr�avnosti!-!sv.!ma�a!za!domovino!

28.!6.! praznik!Jezusovega!Srca!

29.!6.!! Peter!in!Pavel!�!posve"enje!duhovnikov!
!

!

23. 6. 2019                 12. nedelja med letom        Leto XV. št. 25 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Mojzesova 14,18-20 
Psalm!110!
1 Korinčanom 11,23-26 
Luka 9,18-24 

 

Melkízedek je bil duhovnik 
Najvišjega Boga in je blago-
slôvil Abrama: »Abram, bla-
gosloví naj te Bog Najvišji, ki 
je ustvaril nebo in zemljo! 
 

Ti si duhovnik na veke po 
Melkizedekovem redu. 
 

Gospod Jezus je tisto noč, ko 
je bil izdan, vzel kruh in se 
zahvalil, ga razlomil in rekel: 
»To je moje telo, ki je za vas. 
To delajte v moj spomin.« 
Prav tako je vzel po večerji 
tudi kelih in rekel: »Ta kelih 
je nova zaveza v moji krvi.« 
 

Če hoče kdo iti za menoj, naj 
vzame vsak dan svoj križ ter 
hodi za menoj. Kdor namreč 
hoče svoje življenje rešiti, ga 
bo izgúbil; kdor pa izgubí 
svoje življenje zaradi mene, 
ga bo rešil. 
!

 

 
 

V tistem koščku belega kruha naj bi bil  
navzoč Jezus, Božji Sin in naš Odrešenik!? 

Da, prav to, in sicer od trenutka, ko je 

apostole pooblastil naj delajo to, kar je On 

storil pri zadnji večerji, ko je nad kruhom 
izrekel besede: to je moje telo in nad 

vinom to je moja kri. In čemu to? Ne zato, 
da bi ga postavljali v zlate posode, kelihe 

in monštrance. Temveč zato, da bi se z 
njim hranila naša duša in krepilo naše 
telo. Še več: po njegovem sv. Rešnjem 

Telesu bomo deležni nesmrtnega življenja 
in Očetove slave. Brez tega Božjega daru 

smo šibki in slabotni, prepuščeni le svojim 

zemeljskim močem. Z njim pa smo 

sposobni nositi križ življenja. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SREČANJE MARIJINIH ČASTILCEV  
 

V letošnjem letu je bilo že večkrat predstav-

ljeno Združenje Marije Pomočnice, ki ga je usta-

novil sv. Janez Bosko, katerega člani so bili deležni 

rednih in izrednih milostnih darov, pa tudi močno 

duhovno zaledje za salezijansko vzgojno delo in 

poslanstvo. Po skoraj dveh desetletjih salezijan-

ske navzočnosti v Celju in ob potrebah za prenov-

ljeno pastoralno delo, vas, dragi Marijini častilci 

vabimo za pomoč. Brez vaše in Marijine pomoči 

bo trud prazen in sadovi pičli. Zato vas iskreno va-

bim vsakega 24. v mesecu k večerni sv. maši, krat-

kemu nagovoru in polurni molitvi ter blagoslovu 

Marije Pomočnice. Vaša navzočnost bo zname-

nje, da hočete z don Boskom in Marijo aktivno 

podpirati poslanstvo Don Boskovega centra v Ce-

lju. Sv. mašo bomo darovali po namenih vseh, ki 

prižigate svečke pred njeno podobo. 
 

MOLITEV ZA DOMOVINO 
 

Dobri Jezus, z ljubeznijo poglej na našo domo-

vino. Obračamo se k tebi, ker je naša dežela v teža-

vah, v moralni, ekonomski in duhovni krizi. Spod-

buja nas tvoje povabilo, naj pridemo k tebi, če smo 

obteženi in utrujeni. Ti nam moreš podeliti blago-

slov za prenovo življenja. V moči tvoje milosti se že-

limo z molitvijo in postom boriti proti vsemu, kar 

nas odvrača od resnice in odločitve za dobro. 

Marija, tvoja materinska roka je varovala naše 

prednike, zato se ti zaupno priporočamo. Izročamo 

ti sebe, naše družine, mladino, duhovnike in redov-

nike, družbene delavce in gospodarstvenike, de-

lavce in starejše ljudi, rojake in tujce, naše vasi in 

mesta, prizadevanje za spravo v družbi. S teboj pro-

simo vsemogočnega Boga za darove Svetega Duha, 

da se bo pokazala moč molitve, da bomo spoznali 

pomen krščanskih vrednot in kreposti.  

Priporočamo se svetnikom, ki so kdaj živeli ali 

delovali na našem ozemlju, blaženim in svetniškim 

kandidatom ter angelom in svetnikom, še posebej 

zavetniku domovine svetemu Jožefu, krstnim zavet-

nikom ter našim pokojnim, naj nam pri Bogu izpro-

sijo darove Svetega Duha za duhovno, moralno in 

vsestransko prenovo naše domovine. Amen. 
 

GOSPOD, DUHOVNIKOV NAM DAJ 
 

Koliko pa vas je v vaši hiši, nas marsikdo 

vpraša. Pet duhovnikov in en pripravnik. No, torej 

ni pomanjkanja, hudomušno marsikdo doda. Lani 

je v Sloveniji umrlo 24 duhovnikov, letos bomo 

imeli 6 novomašnikov, torej 75 % izpad. V naši 

škofiji je že tretjina župnij brez duhovnika, mnoge 

pa vodijo upokojeni duhovniki. Ob misli na priho-

dnost nam ne more biti vseeno. 

S čim največ naredimo za prebuditev novih 

duhovnih poklicev. Z živo vero, osebno molitvijo 

in evharističnim življenjem, to se pravi z naroči-

lom sv. maše in zavzeto udeležbo pri njej ter s pre-

jemanjem sv. obhajila. Tu pa smo vsi na preizkuš-

nji. Gospod se z milostnim darom duhovništva ne 

more ozreti na občestvo, ki zavrača ali zanemarja 

njegovo zakramentalno navzočnost med nami. 
 

VABILO NA SVETINO 
 

Ob sklepu katehetskega in pastoralnega leta 

sodelavci pri raznih župnijskih skupinah in dejav-

nostih poromamo na zahvalno srečanje k Mariji 

Snežni na Svetino. Pevci in pevke, ministranti, so-

delavci otroškega zbora, snažilke in krasilke ter 

drugi sodelavci, pridite na skupno družabno-za-

hvalno srečanje. Zberemo se danes ob 15. uri, kaj 

zaigramo, poklepetamo, se okrepimo z dobrotami 

z žara in s pijačo. Za sladkarije pa se priporočamo 

vaši iznajdljivi dobroti. Ob 17. uri bomo v cerkvi 

počastili Jezusa za njegovo ljubečo navzočnost, 

Mariji v čast zapeli litanije, Vsemogočnemu pa za-

hvalno pesem.  

 
 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

38. KDO JE 'SVETI DUH? 

ALI JEZUS SPADA K SVETI 

TROJICI?  
 

    Sveti Duh je tretja oseba 
svete Trojice in iste Božje 
veličine kot Oče in Sin. Je-
zus iz Nazareta je Sin, dru-
ga Božja oseba, o kateri 
govorimo, ko molimo: »v 
imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha« (Mt 28,19). 
 

Ko odkrijemo v sebi Božjo 
resničnost, imamo opravka z 
delovanjem Svetega Duha. 

Bog je poslal »v naša srca 
Duha svojega Sina« (Gal 4,6), 
da bi nas povsem napolnil. V 

Svetem Duhu najde kristjan 

globoko veselje, notranji mir in 

svobodo. »Saj niste prejeli 
duha suženjstva, da bi spet 
zapadli v strah, ampak ste pre-

jeli duha posinovljenja, v kate-

rem kličemo: Aba, Oče!« (Rim 
8,15. V Svetem Duhu, ki ga 

prejmemo v krstu in birmi, 

smemo Bogu reči »Oče«.  
 

Ko se je Jezus razglasil za 

gospodarja sobote in se dal 

nagovarjati z Božjim nazivom 
'Gospod' je potrdil, da je Bog. 

To je pokazal, ko je odpuščal 
grehe, kar je bilo v očeh so-
dobnikov smrti vreden zločin. 
Po čudežih in znamenjih, zla-
sti pa po vstajenju, so učenci 
spoznali, kdo je Jezus in ga 

častili kot Gospoda.  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Rojstvo Janeza Krstnika 

T Viljem, opat 

S Jožef Maria Escriva, ust. OD  

Č Ema Krška, kneginja  

P SRCE JEZUSOVO  

S PETER IN PAVEL, apostola 

N Prvi rimski mučenci  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

ZVONOVI imajo svoje vzvi-
šeno mesto v zvonikih cer-
kva. Star zvonarski izrek pra-
vi: »Žive kličem, mrtve objo-
kujem, strele lomim.« Neviht 
zvonovom danes skorajda ni 
treba več odbijati. To nalogo 
so prevzele druge naprave. 
Obžalovanje mrtvih, zlasti ob 
pogrebu, pa je še danes slu-
žba zvonov in ljudi nagibajo, 
da darujejo za nabavo pri-
mernih zvonov. Zvonovi pa 
so predvsem klicarji k molitvi 
in bogoslužju. Od 7. stol. da-
lje se oglašajo zjutraj in zve-
čer ter vabijo k molitvi. Poz-
neje se je pridružilo še zvo-
njenje opoldne. Ljudi, ki ne 
molijo, zvonovi celo vznemir-
jajo in motijo. Praznično pritr-
kavanje, ki je naša slovenska 
navada, budi v človeku raz-
položenje za češčenje, slav-
ljenje Boga. So prinašalci Kri-
stusovega naročila na veliki 
četrtek: To delajte v moj spo-
min. Kdor ima ušesa za po-
slušanje, naj jih posluša. 
Kdor ima noge za hojo, naj 
gre. In kdor je lačen na duši 
in telesu, naj pride. Zvonovi 
pojo, tako polno in čisto, saj 
je v njih vlita ljubezen in vera.  


