
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 16. do 23. 6. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30  
18.30 za + Ludvika Zabreta, 7. dan 

 torek:  
7.30 za + Franca Šumeta 
18.30 za + Nežiko Flis 

      sreda:  
7.30 za + Stanka Stergala 
18.30  

       četrtek: TELOVO 
8.00 za + Nežiko Flis  

za žive in rajne farane 

18.30 za + Janeza in Jelko Skoporec 

     petek:  
7.30  
18.30 za + Alojza, Matildo, Ga- 

brijelo Voršič in sorodnike 

       sobota:  
7.30  
18.30 

    NEDELJA  
8.00 za + Vladimira Slemenšek  

in sorodnike 
za žive in rajne farane 

10.00 za + Milico Šlosar 
 

 

Bog,!na�!O"e,!ko!si!na!svet!po-

slal!svojega!Sina,!Besedo!resnice,!

in!Svetega!Duha!posve"evalca,!!!

si!nam!razodel!nedoumljivo!

skrivnost!svojega!�ivljenja.!

Pomagaj!nam,!da!bomo!to!

trdno!verovali,!slavili!veli"astvo!

ve"ne!Trojice!in!molili!

vsemogo"nega!enega!Boga. 
 

OZNANILA: 
 

● Kakor vdihavamo zrak za ohranjanje življenja, 

vsrkavamo v svojo dušo in srce tudi dih Božje 

milosti. Jezus nam podarja Duha ljubezni, da se 

moremo z zaupanjem obračati na nebeške-ga 

Očeta, od kogar prihaja vsak dober dar. 
 

● V četrtek je zapovedani praznik Sv. Rešnjega 

Telesa in Krvi. Sv. maši bosta ob 8.00 in zvečer. 

Lepa priložnost, da se Jezusu zahvalimo za dar 

nebeškega kruha in njegovega svetega Telesa. 
 

● Prihodnjo nedeljo bomo imeli evharistični 

praznik s procesijo z Jezusom v Najsvetejšem 

zakramentu. Slovesni sv. maši bosta ob rednih 

nedeljskih urah, ob 9. uri pa bo procesija k 4 

oltarjem, ki bodo postavljeni na našem dvo-

rišču. Pri vsakem bomo prisluhnili evangeliju, 

izrekli prošnje in prejeli Jezusov blagoslov. 

Posebej vabljeni prvoobhajanci, ki se boste 

oblekli v prvoobhajilne obleke. Pri vsakem 

oltarju boste počastili prihajajočega Jezusa s 

cvetjem, ki ga boste posuli po tleh. 
 

● Odgovorne vabimo, da pripravite in okrasite 

oltarje, kakor prejšnja leta. 
 

● Prihodnjo nedeljo popoldne vabljeni župnijski 

sodelavci z družinami na sklepno zahvalno in 

družabno srečanje na Svetino. 
 

● Na polički za tisk vzemite zgibanko s počit-

niškimi programi za otroke v našem SMC. 

Prijave za oratorij in druge programe lahko 

oddaste osebno ali po e-pošti. 
 

● V avli kapele vzemite Glasilo. 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

16.!6.! praznik!Svete!Trojice!

20.!6.! praznik!Svetega!Re�njega!telesa!

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

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

24.!6.! sre"anje!"astilcev!Marije!Pomo"nice!
!

!
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BOŽJA BESEDA  
Pregovori 8,22-31 
Psalm!8!
Rimljanom 5,1-5 
Janez 16,12-15 

 

To govorí Božja Modrost: 
»Gospod me je imel v začetku 
svojih poti. Bila sem zasno-
vana od vekomaj, od začetka, 
preden je bila zemlja. Igrala 
sem se in moje veselje je bilo 
pri človeških otrocih.« 
 

Gospod, kako čudovito je 
tvoje ime po vsej zemlji! 
 

Vemo, da stiska rodi po-
trpljenje, potrpljenje preizku-
šenost, preizkušenost upanje. 
Upanje pa ne osramotí, ker je 
Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu. 
 

Ko pride Duh resnice, vas bo 
uvedel v vso resnico, ker ne 
bo govóril sam od sebe, 
temveč bo povedal, kar bo 
slišal, in oznanjal vam bo 
prihodnje reči. 
!

 

 
 

Osamljenost je za človeka največja nesreča. 

Ustvarjeni smo namreč kot bitja odnosov 

tako v razmerju do stvarstva, narave, 

soljudi, pa tudi do Boga. Ni dobro človeku 

biti sam, ugotavlja svetopisemski pisatelj. 

To celo velja za Boga samega: Oče vse 

izroča Sinu, ki je bil spočet po Svetem Duhu 

in rojen iz Marije. Božje trojstvo pa v svoje 

odnose vključuje vse nas. S krstom očiščeni 

postajamo svetišče Svetega Duha in kakor 

mladike vcepljeni v Jezusa in Božji 

posinovljenci. Od tedaj naprej vse delamo v 

imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Tako se 

vgrajujemo kot živi kamni v duhovno 

zgradbo, sooblikujemo skupnost Cerkve, 

katere glava je sam Jezus Kristus.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PAPEŽEV BINKOŠTNI NAGOVOR  
 

Prišel je Sveti Duh in zaskrbljenost aposto-

lov je izginila, sedaj se ne bojijo niti tistih, ki jih 

zapirajo. Prej so bili zaskrbljeni, kako si rešiti 

življenje, sedaj se ne bojijo več umreti. Prej so 

bili zaprti v dvorani zadnje večerje, sedaj javno 

oznanjajo vsem ljudem.  

Duh je prinesel v življenja apostolov skla-

dnost, ki je manjkala. V srcu so učenci potrebo-

vali spremembo. Njihova zgodovina nam pove, 

da celo videnje Vstalega ne zadostuje, če se Ga 

ne sprejme v srce. Ne zadostuje vedeti, da je 

Vstali živ, če se ne živi kot vstali. Duh je, ki daje 

živeti in ponovno oživeti Jezusa v nas, ki nas o-

budi od znotraj. Zaradi tega Jezus, ko sreča 

svoje, ponavlja: »Mir vam bodi« (Jn 20,19.21) 

in da Duha. Mir ni v tem, da razrešimo probleme 

od zunaj, saj Bog ne odvzame svojim stisk in 

preganjanj, ampak v prejetju Svetega Duha. To 

je mir, ki naredi srce podobno globokemu 

morju, ki je vedno mirno, tudi če so na površni 

razburkani valovi.  

Kolikokrat pa mi ostanemo le na površju. 

Namesto, da bi iskali Duha, skušamo ostati na 

površju misleč, da bo vse dobro, če bo minilo to 

gorje, če ne bom več videl te osebe, če se bo iz-

boljšala situacija. Ampak to pomeni ostati na 

površju. Ko bo minila ena težava, bo prišla 

druga in nemir se bo vrnil. Obrat je Jezusov mir, 

je skladnost Duha. Sveti Duh pa ne prinaša skla-

dnosti samo v notranjost, ampak tudi zunaj, med 

ljudmi. Napravlja nas Cerkev, ko sestavlja raz-

lične dele v eno samo skladno stavbo. To dobro 

razloži sv. Pavel, saj ko govori, pogosto ponav-

lja besedo »različni«: različni darovi,  različne 

dejavnosti, različne službe. Potrebujemo Duha 

edinosti, ki nas obnavlja kot Cerkev, kot Božje 

ljudstvo in kot človeštvo, torej nas obnavlja. 

EVHARISTIJA – JEZUS MED NAMI 
 

V tem desetletju je v Cerkvi Bog obudil kar 

nekaj mladih pričevalcev o bogastvu in pomenu 

sv. evharistije za rast v veri in svetosti. To sta 

npr. Carlo Acutis (1991-2006), ki bo kmalu raz-

glašen za blaženega in Giulia Gabrieli (1997-

2011), za katero se bo kmalu začel podoben po-

stopek. Oba sta bila izredna apostola evharistije.   

Na Poljskem sta se zgodila dva evharistična 

čudeža, prvi v kraju Sokolka leta 2008, ko je na 

posvečeni hostiji nastal košček telesnega tkiva, 

za katerega so strokovnjaki ugotovili, da gre za 

srčno mišico, drugi s podobno vsebino pa leta 

2013 v kraju Legnica. 

Jezus tudi nas po sv. daritvi in obhajilu spre-

minja in nas hrani, da bi bili rodovitne mladike. 

S svojo udeležbo pri slavilni in molitveni proce-

siji se bo tudi za nas odprl studenec žive vode, 

poglobljene vere in zaupanja v Jezusa. Pridite na 

procesijo prihodnjo nedeljo ob 9. uri. 
 

VABILO NA SVETINO 
 

Ob sklepu katehetskega in pastoralnega 

leta sodelavci pri raznih župnijskih skupinah in 

dejavnostih poromamo na zahvalno srečanje k 

Mariji Snežni na Svetino. Pevci in pevke, mini-

stranti, sodelavci otroškega zbora, snažilke in 

krasilke ter drugi sodelavci, pridite na skupno 

družabno-zahvalno srečanje. Zberemo se v ne-

deljo 23. junija ob 15. uri, kaj zaigramo, pokle-

petamo, se okrepimo z dobrotami z žara in pi-

jačo. Za sladkarije pa se priporočamo vaši iznaj-

dljivi dobroti. Ob 17. uri bomo v cerkvi počastili 

Jezusa za njegovo ljubečo navzočnost, Mariji v 

čast zapeli litanije, Vsemogočnemu pa zahvalno 

pesem. Nato bomo nadaljevali srečanje pod 

mogočno starodavno lipo. 

 
 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

37. KAKO JE BOG 'OČE'?  
 

Boga častimo kot Očeta že 
zato, ker je Stvarnik in se 

poln ljubezni zavzema za 

vsa svoja ustvarjena bitja. 

Jezus, Božji Sin, nam je 
poleg tega povedal, naj 

imamo njegovega Očeta za 

našega Očeta in naj ga na-
govarjamo »Oče naš«. 
 

Kako je Bog v resnici 

Oče, nam pokaže Jezus Kri-

stus: »Kdor je videl mene, je 

videl Očeta« (Jn 14,9). V pri-

liki o izgubljenem sinu nago-

vori Jezus našo potrebo po 
usmiljenem Očetu.  

»Spomin na tega Očeta 
osvetljuje človekovo globljo 
identiteto: od kod prihajamo, 

kdo smo in kako veliko je 

naše dostojanstvo. Seveda 
prihajamo od naših staršev 
in smo njihovi otroci; priha-

jamo pa tudi od Boga, ki nas 

je ustvaril po svoji podobi in 

nas poklical, da bi bili njegovi 

otroci. Zato na začetku vsa-
kega človeka ni kako naklju-

čje, ali usoda, ampak načrt 
Božje ljubezni. To nam je 
razodel Jezus Kristus, pravi 

Božji Sin in popoln človek. 
Vedel je, od kod je prišel in 
od kod vsi prihajamo: iz lju-

bezni njegovega in našega 

Očeta.«   Benedikt XVI.   

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Albert, duhovnik 

T Marko in Marcelijan, muč. 

S Romuald, opat 

Č SV. REŠNJE TELO 

P Alojzij Gonzaga, redovnik 

S Janez Fisher, Tomaž More, muč. 

N Jožef Cafasso, DB duh. voditelj 
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

ZVONIKI niso samo no-
silci zvonov, ki jih je treba 
pritrditi  visoko nad strehami 
cerkva in stanovanjskih hiš, 
če naj bodo slišni daleč. 
Kmalu je cerkveni stolp po-
stal znamenje preseganja 
zemeljskega. Človek, bitje s 
pokončno hojo, išče vedno, 
kar je najvišje in najpo-
membnejše v njegovem bi-
vanju, ko se ozira kvišku. 
Visoko nad strehe starih 
evropski mestnih središč 
segajo cerkveni stolpi in da-
jejo mestom središče in pro-
fil. Zvoniki kažejo na Boga. 
V Svetem pismu beremo: 
Gospodovo ime je kakor 
utrjen stolp, pravični se za-
teka vanj in je na varnem 
(Prg 18,10). Samo eno ob-
dobje je bilo, v katerem so 
ljudje – tako se zdi – znali 
ustvarjati zares lepe reči, 
namreč srednji vek, ko so 
zidali cerkve in katedrale. 
To so zmogli zato, ker so 
ves čas med delom mislili 
na Boga. Zato so iz njihovih 
rok nastali mogočni cerkve-
ni zvoniki in nebeške konice 
zvonikov.      (Bruce Marshall) 


