
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  

18. do 24. 5. 2020 
 

         ponedeljek:  
7.30 ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 ┣; Щ SヴWLﾆ; GﾗヴWﾐ;ﾆ; 

          torek: 
7.30 za + Marijo Zamernik 

 ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 za Щ Fヴ;ﾐI; TWヴ┥;ﾐ;が 7. dan 

   sreda:  
7.30 za + A┗ｪ┌ゲデ; SデヴﾏLﾐｷﾆ; 

       ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 za + Jelko Kﾗジデﾗﾏ;ﾃが 30. dan 

četrtek: Gospodov vnebohod 
8.00 ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 za + Friderika Piliha 

          petek:  
7.30 ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 ┗ L;ゲデ M;デWヴｷ Bﾗ┥ﾃｷ 
           sobota:  
7.30 ┣; Щ I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

18.30 za + M;ヴｷﾃﾗが Jﾗ┥Wデ; ｷﾐ  
Fヴ;ﾐI; PﾉｷHWヴジWﾆ 

      NEDELJA  
8.00 za + Sヴ┌┥ｷﾐｷ K┌ﾐゲデ ｷﾐ PヴWゲﾆ;ヴ 

za + I┗;ﾐﾗ BヴWLﾆﾗが greg. 

10.00 za + ┥ｷ┗W ｷﾐ ヴ;ﾃﾐW a;ヴ;ﾐW 

 

Pridi Sveti Duh,  

napolni srca svojih vernih 

ｷﾐ ┗┥ｪｷ ┗ nas ogenj svoje ljubezni. 

 

GﾗゲヮﾗS;ヴ ┥ｷ┗ﾉﾃWﾐﾃ; ﾃW ┗ ΑΓく ﾉWデ┌ 
ゲデ;ヴﾗゲデｷ ┗ ┗WLﾐﾗゲデ ヮﾗﾆﾉｷI;ﾉ Franca 

TWヴ┥;ﾐ; iz Gajev 15. Naj bo dele-

┥Wﾐ ﾐWHWジﾆWｪ; Hﾗｪﾗゲﾉ┌┥ﾃ;く 
 

OZNANILA┺ 
 

錨 Odslej spet lahko sodelujete pri sv. evhari-stični daritvi┸ seveda ob upoštevanju varnost┽
nih navodil. Če si zares :elimo srečanja z Jezu-som┸ ne bomo odlašali z obiskom cerkve in sv┻ maše┻ Kdor se ne čuti zdravega┸ naj še naprej 

ostane doma in spremlja sv┻ mašo po medijih.  
 

錨 V petek 15. maja je naša :upnija obhajala 15. 

rojstni dan. Te obletnice se hvale:no spomi-

njamo pri današnji sv┻ maši┻ Za vse lepo in do┽bro┸ za vse Bo:je in sveto se bomo zahvalili 
tudi z zahvalno pesmijo. Bog vam povrni za vsakršno duhovno in gmotno podporo.  
 

錨 V četrtek je praznik Jezusovega vnebohoda┸ 
zato bosta sv┻ maši ob 8. uri in 18.30. 
 

錨 Na spletni strani :upnije je vsak dan v avdio 

(ob sobotah in nedeljah tudi video) obliki šmarnično branje za otroke Imena za Marijo.   
 

錨 Par veroučnih srečanj bi radi pripravili še v tem šolskem letu in sicer po nedelji にね┻ maja┻ Otroci višjih razredov bodo imeli tudi prilo:┽nost za sv┻ spoved┸ saj je za veliko noč ni bilo┻  
 

錨 Starši prvoobhajancev boste v tem tednu dobili pošto s predlogi za pripravo prve sv. 

spovedi v mesecu juniju. Prvo sv. obhajilo je 

prestavljeno na jesen, predvidoma prvo ali 

drugo nedeljo v oktobru.  
 

錨 Naj vas vse spremlja Bo:ji blagoslov┻ 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

   17. 5.  は┻ velikonočna nedelja ‒ 15. obletnica  

    ustanovitve :upnije 

   21. 5. Gospodov vnebohod 

   22. 5. začetek binkoštne devetdnevnice  
   24. 5. ば┻ velikonočna nedelja ‒  
   praznik Marije Pomočnice 

   31. 5. binkošti ‒ praznik prihoda Sv. Duha 

 

17. 5. 2020               6く ┗WﾉｷﾆﾗﾐﾗLﾐ; ﾐWSWﾉﾃ;        Leto XVIく ジデく 20   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  

Apostolska dela 8,5-8.14-17 
Psalm 66 
1 Petrovo pismo 3,15-18 
Janez 14,1-12 
 

 

Peter in Janez sta molila, da 
bi prejeli Svetega Duha. Za-
kaj Duh še ni bil prišel na no-
benega izmed njih, bili so 
samó krščeni v imenu Go-
spoda Jezusa. Tedaj sta nanje 
polagala roke in prejemali so 
Svetega Duha. 
 

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. 
 

Gospoda Kristusa slavite v 
svojih srcih. Vselej bodite 
vsakomur pripravljeni odgo-
voriti, če vas vpraša za razlog 
upanja, ki je v vas. 
 

Če me ljubite, boste spolnje-
vali moje zapovedi; jaz pa 
bom prosil Očeta in dal vam 
bo drugega Tolažnika, da bo 
ostal pri vas vekomaj: Duha 
resnice, ki ga svet ne more 
prejeti, ker ga ne vidi in ne 
pozna. 
 

 

 

 
 

 

Vse znanje človeku nič ne koristi┸ če se ne 

nauči :iveti┸ to je razdajati samega sebe┻ 
Bo:je zapovedi so mrtvo pravilo┸ če jih ne 
sprejmemo in :ivimo z ljubeznijo┻ To pa ni 
mogoče brez Jezusovega zgleda in pomoči 
od zgoraj. Sveti Duh, na katerega praznik 

se pripravljamo, je ne le tola:nik┸ ampak 
pobudnik vsega dobrega v nas. Edino On 

nas more voditi pri iskanju resnic in Re-

snice, ki je v Jezusu. Samo on prebuja in 

utrjuje našo medsebojno edinost in sve-

tost. On stori, da so zakramenti ne le zna-

menje┸ ampak resnično Jezusovo odrešenj┽
sko delo za nas. 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

170.  KAJ JE NAJGLO-

BLJI IZVIR LITURGIJE? 
 

Najgloblji praizvir liturgije 

je Bog, v katerem je več-

no, nebeško praznovanje 

ljubezni – veselje Očeta, 

Sina in Svetega Duha. Ker 

je Bog ljubezen, želi, da bi 

se udeležili praznovanja 

njegovega veselja in nam 

podariti svoj blagoslov. 
 

Naša zemeljska bogoslužja 
morajo biti praznovanja, 

polna lepote in moči. Praz-

novanje Očeta, ki nas je 

ustvaril – zato imajo darovi 

zemlje tako veliko vlogo: 

kruh, vino, olje in svetloba, 

vonj kadila, božanska glas-

ba in čudovite barve. Praz-

novanje Sina, ki nas je od-

rešil - zato se veselimo na-

še osvoboditve, se oddah-
nemo ob poslušanju be-
sede, se okrepimo z uživa-
njem evharističnih darov. 
Praznovanje Svetega Du-

ha, ki živi v nas – zato pre-

obilno bogastvo tolažbe, 
spoznanja, poguma, moči 
in blagoslov, ki izhaja od 

svetih shodov.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MOLITEV K MARIJI  
 

Papež predlaga tole molitev:  
 

O Marija, ti vedno siješ 

na naši poti kot znamenje od-

rešenja in upanja. Tebi se iz-

ročamo, Zdravje bolnikov, ki 

si se poleg križa pridružila Je-

zusovi bolečini in ohranila trdno svojo vero.  

Ti, Rešitev ljudstva, veš, kaj potrebujemo, 

in smo prepričani, da boš za to poskrbela, da se 

bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in praz-

novanje po tem trenutku preizkušnje.  

Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bo-

mo svojo voljo uskladili z Očetovo in storili to, 

kar nam bo rekel Jezus, ki je nase naložil naše 

trpljenje in si naprtil naše bolečine, da nas preko 

križa privede do veselja vstajenja. Amen. 

Pod tvoje varstvo pribežimo … 
 

PRAZNIK MARIJE POMOČNICE 
 

Letošnji praznik Marije Pomočnice so-
vpada s prihodnjo 7. velikonočno nedeljo. Pri 
nas jo bomo počastili in se ji priporočili z mo-
litvijo rožnega venca pred obema mašama in 
s petimi litanijami ob sklepu sv. maše. Orga-
niziranega romanja na Rakovnik letos ne bo. 

Častilci Marije Pomočnice, vabljeni.  
 

PRIPRAVA NA BINKOŠTNI PRAZNIK 
 

Čez 14 dni bodo binkošti - praznik Sve-

tega Duha. On je vez ljubezni med Jezusom 

in nebeškim Očetom, pa tudi med Jezusom in 
nami. Brez njegovega delovanja se Jezusov 

evangelij ne bi 'prijel' v srcih ljudi.  

Na ta veliki praznik se bomo pripravljali z 

devetdnevnico od petka 22. maja dalje. V 

svojo molitev bomo vključili vse, ki verujemo 
v Gospoda, pa tudi druge, ki potrebujejo Bož-
jega razsvetljenja, luči in moči. 

 

UREDITEV SPOVEDNEGA PROSTORA 
 

Že pred začetkom epidemije smo dobili na-

vodila za varnejšo uporabo naših spovednic, oz. 
spovednih prostorov. Zdaj je to še toliko bolj 
nujno in potrebno. Z adaptacijo bomo začeli v 
tem tednu. 

Naš spovedni prostor bo po preureditvi imel 
ločen dostop v prostor za spovednika in spove-

dance. Stene in vrata bodo imela boljšo zvočno 
izolacijo, da bo možen tudi pogovor z običajno 
glasnostjo, zlasti za naglušne osebe. Tudi na 

tleh bo namesto kamna odslej toplejša in proti-
hrupna obloga.  

Včasih zasledimo obvestila, da poslovni 

prostor obnavljajo za obiskovalce. Tudi spove-

dnica naj bo spovedancem 'prijazna in varna'. 

Seveda bo še naprej glavni razlog za spoved: 
prejem Božjega usmiljenja in odpuščanje gre-
hov. To je več kot kakršnakoli človeška pomoč. 

 

NEKAJ NAVODIL ZA SV. MAŠO 
 

V kapelo ali cerkev vstopite tako, da si 

nadenete masko, razkužite roke, se pokri-
žate, pokleknete ali se priklonite in izberete 
sedež z upoštevanjem varnostne razdalje.  

K obhajilu pristopate v eni vrsti in med se-

boj upoštevate razdaljo 1,5m. Obhajilo lahko 

prejmete samo na roke, stopite korak v stran 

in hostijo zaužijete takoj. Nato si nadenete 
masko in se vrnete na svoje mesto.  

Vsekakor skrbimo za spoštljivo zbranost. 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Janez I., papež  

T Urban I., papež  

S Bernardin, duhovnik 

Č GOSPODOV VNEBOHOD  

P Julija, mučenka  

S Renata, spokornica  

N Marija Pomočnica kristjanov  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Hvala Bogu, da so znova 

sv. maše z ljudstvom, se-

veda z upoštevanjem pred-

pisanih varnostnih navodil 

(razdalja 1,5 m, zaščitna 
maska, razkuževanje rok).  

Krsti in poroke so dovo-

ljeni ob upoštevanju istih 
varnostnih ukrepov. Večje 
slovesnosti (prvo obhajilo, 

birme) so prestavljene na 

jesenski čas. Bolniško ma-
ziljenje delimo v življenjski 
nevarnosti.  Pogrebe in po-

grebne maše opravimo v 

ožjem krogu. Naročilo sv. 
maš sprejemamo tudi po te-

lefonu ali po e-pošti. 
Veroučenci se bodo spet 

dobili po nedelji 24. maja. 

Odprt je otroški vrtec in 
PUMo, zato je odprto tudi 

dvorišče in parkirišče do 20. 
ure. V kapelo odslej tudi k 

delavniškim mašam pridete 

normalno z dvorišča.  
Ker za veliko noč niste 

imeli priložnosti za sv. spo-
ved, opravite to pred bin-

koštnim praznikom. 
    


