
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
25. do 31. 5. 2020 
 

         ponedeljek:  
7.30 za + starše Lipar 

za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + Sebastijana in  

Frančiško Cesar 

          torek: 
7.30 za + Marijo Lipnik 

 za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + Antona Pevca 

   sreda:  
7.30 za + Frančiško Moličnik 

       za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 na čast bl. A. Grozdetu za 

  mlade 

četrtek:  
7.30 na čast bl. Alojziju Grozdetu 

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

          petek:  
7.30  

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

           sobota:  
7.30 za žive in + dobrotnike DBC 

za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + 2 Ferdinanda Operčkal  

           za + Ramšak, Lončar, Brečko 

      NEDELJA  
8.00 za + Marijo Leder 

za + Ivano Brečko, greg. 

10.00 v čast Sv. Duhu za birmance 

  za žive in + farane 

 

Pridi Sveti Duh,  

napolni srca svojih vernih 

in vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. 

 

OZNANILA: 
 

●  Kako tolažilno je današnje evangeljsko spo-

ročilo, da Jezus prosi nebeškega Očeta za nas, 

ki smo njegovi učenci in pričevalci.  
 

● Z velikim zaupanjem se danes obračamo k 

Mariji Pomočnici, ki ima pomembno mesto v 

naših krščanskih občestvih. Ona je Mati Cer-

kve, učiteljica vere, varuhinja naše ljubezni do 

Boga in zgled nesebične dobrote do ljudi. Naj 

prosi za nas zdaj in ob naši smrtni uri.   
 

● Ta teden se z devetdnevnico pripravljamo 

na binkoštni praznik, ki ga bomo obhajali pri-

hodnjo nedeljo. Brez Svetega Duha hitro 

usahne molitev, zaupanje in vera v Boga. Zato 

molimo: pridi Sveti Duh, napolni srca svojih 

vernih in vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.  
 

● Na spletni strani župnije je vsak dan v avdio 

(ob sobotah in nedeljah video) obliki šmar-

nično branje za otroke Imena za Marijo.   
 

● V sredo bo god bl. Alojzija Grozdeta, katerega 

podoba in relikvije so v naši kapeli. Priporočili se 

mu bomo za moč in stanovitnost v veri. 
 

● Ta teden znova vabimo veroučence prve tri-

ade na srečanje po ustaljenem urniku. Pridejo 

naj tudi otroci višjih razredov, ki bodo imeli 

priložnost za sv. spoved, saj je za veliko noč ni 

bilo. Veroučno leto bomo zaradi dvomeseč-

nega izpada  podaljšali do 21. junija.  
 

● Prvo sv. obhajilo je prestavljeno na jesen, 

predvidoma prvo ali drugo nedeljo v oktobru.  
 

● Naj vas vse spremlja Božji blagoslov. 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

   24. 5. 7. velikonočna nedelja – Marija Pomočnica 

   27. 5.  bl. Alojzij Grozde 

   31. 5. binkošti – praznik prihoda Sv. Duha 
   

 
 

24. 5. 2020               7. velikonočna nedelja        Leto XVI. št. 21   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Apostolska dela 1,12-14 
Psalm 27 
1 Petrovo pismo 4,13-16 
Janez 17,1-11 
 

 

Ko je šel Jezus v nebo, so se 
apostoli vrnili v Jeruzalem. 
Vsi ti so enodušno vztrajali v 
molitvi z ženami in z Jezu-
sovo materjo Marijo in z nje-
govimi brati. 
 

Gospodovo dobroto bom uži-
val v deželi živih. 
 

Kolikor ste soudeleženi pri 
Kristusovem trpljenju, bo-
dite veseli, da se boste vese-
lili in radovali tudi, ko se bo 
razodelo njegovo veličastvo. 
 

Jezus je povzdignil oči proti 
nebu in dejal: «Ne prosim za 
svet, temveč za tiste, ki si mi 
jih dal, ker so tvoji. Nisem 
več na svetu; oni so na svetu, 
jaz pa odhajam k tebi. Sveti 
Oče, ohrani jih v svojem 
imenu, ki si mi ga dal, da 
bodo eno kakor midva.« 
 

 

 

 
 

 

Božji duh je bil navzoč ob stvarjenju in so-

deluje pri ohranjanju stvarstva. Od kod 

naj bi bilo to čudovito skladje in dopolnje-

vanje. Sveti Duh je v Mariji uresničil veliko 

poslanstvo, ko se je začelo človeško življe-

nje našega Odrešenika. Sveti Duh daje, da 

se naša molitev dotika nebeškega Očeta, 

da se po njem rojevajo ideje dobrote in 

ljubezni, predvsem pa žive vere v Jezusovo 

navzočnost in njegovo milostno delovanje. 

Marija naj prebudi v nas čut za Božje 

stvari, odprtost za Božjo besedo in smisel 

za liturgijo življenja, da bi v svojih srcih 

slavili Boga.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

171.  KAJ JE BISTVENO 

PRI VSAKI LITURGIJI? 
 

Liturgija je vedno najprej 

občestvo z Jezusom Kri-

stusom. Vsako bogosluž-

je je velikonočno prazno-

vanje v malem. Jezus z 

nami slavi in začenja pre-

hod iz smrti v življenje. 
 

Najpomembnejše bogoslu-

žje sveta je bilo velikonočno 
bogoslužje, ki ga je obhajal 
Jezus s svojimi učenci na 
predvečer svoje smrti v 
dvorani zadnje večerje. Ka-
kor je 'jagnjetova kri' v Egi-

ptu obvarovala Izraelce 

pred smrtjo, je zdaj Jezus 

sam to jagnje, katerega kri 

rešuje človeštvo iz smrti. 
Jezusova smrt in vstajenje 

je dokaz za to, da lahko 

umremo, in kljub temu pri-

dobimo življenje. To je re-

snična vsebina vsakega kr-
ščanskega bogoslužja. Je-
zus sam je svojo smrt in 

vstajenje primerjal z osvo-

boditvijo Izraelcev iz Egi-

pta. Kakor je tedaj jagnje-

tova kri reševala življenje, 
tako je Jezus zdaj pravo ve-

likonočno Jagnje, ki je člo-
veštvo odrešilo iz njegove 
zapletenosti v smrt in greh.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRAZNIK MARIJE POMOČNICE 
 

  Letošnji praznik Marije 
Pomočnice sovpada s 
7. velikonočno nedeljo. 
Pri nas smo Marijo po-
častili in se ji priporočili 
z molitvijo rožnega ven-
ca pred sv. mašo in s 
petimi litanijami ob skle-
pu sv. maše.  

Don Bosko je zelo 
priporočal in širil blago-
slov Marije Pomočni-
ce, ki se opravi z molitvijo na sledeči način:  
- Naša pomoč je v imenu Gospodovem, – 

ki je ustvaril nebo in zemljo. 

- Zdrava Marija … 

- Pod tvoje varstvo … 

- Marija Pomoč kristjanov – prosi za nas. 

- Gospod usliši mojo molitev – in moj klic 

naj pride k tebi. 

- Gospod z vami – in s tvojim duhom. 

- Molimo. Vsemogočni Bog, devica in mati 

Marija je po delovanju Svetega Duha po-

stala vredno bivališče tvojega Sina. Ko se 
veselimo njenega spomina, te prosimo, da 

nas rešiš vsakega časnega in večnega 
zla. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen. 

- Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in 
Sina in Svetega Duha naj pride na vas in 

naj na vas vedno ostane. – Amen. 
 

PRIPRAVA NA BINKOŠTNI PRAZNIK 
Čez teden dni bodo binkošti – praznik 

Svetega Duha. On je vez ljubezni med Jezu-

som in nebeškim Očetom, pa tudi med Jezu-
som in nami. Brez njegovega delovanja se Je-

zusov evangelij ne bi 'prijel' v srcih ljudi.  

Na ta velik praznik se pripravljamo z de-

vetdnevnico od petka 22. maja dalje. V svojo 

molitev vključujemo zlasti mladi rod in vse, ki 

verujejo v Gospoda, pa tudi druge, ki so po-

trebni Božjega razsvetljenja, luči in moči. 
 

10-LETNICA  

EVHARISTIČNEGA KONGRESA IN  
BEATIFIKACIJE ALOJZIJA GROZDETA 

 

Te dni se pripravljamo na sredin god mla-

dega slovenskega priprošnjika mučenca bl. 
Alojzija Grozdeta. Vsak dan bomo pri maši iz-
rekli posebne prošnje vernikov in zmolili moli-
tev njemu v čast. Njegova razglasitev za bla-

ženega je zaveza za 
vse nas, da ga posne-

mamo v njegovi pobož-
nosti do svete evhari-

stije in Marije, v ljubezni 

do slovenskega naroda 

in v apostolski gorečno-
sti. Njegov zgled kaže 
kako in kaj pomeni biti 

animator. 
 

UREDITEV SPOVEDNEGA PROSTORA 
 

Že pred začetkom epidemije smo dobili na-

vodila za varnejšo uporabo naših spovednic, oz. 
spovednih prostorov. Z adaptacijo smo začeli v 
prejšnjem 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.  

 

 
SVETNIKI v tem tednu 

 

P Gregor VII., papež  

T Filip Neri, duhovnik  

S Alojzij Grozde, mučenec  

Č Anton Julijan, mučenec  

P Maksim Emonski, škof 

S Kancijan in oglejski mučenci  
N BINKOŠTI  
 
 

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 možni 
ob upoštevanju istih var-
nostnih ukrepov. Večje slo-
vesnosti (prvo obhajilo, bir-

me) so prestavljene na je-

senski čas. Bolniško mazi-
ljenje delimo v življenjski 
nevarnosti.  Pogrebe in po-

grebne maše opravimo v 

ožjem krogu.  Priporočamo 
se za naročilo sv. maš, tudi 

po telefonu ali po e-pošti. 
Veroučenci se bodo v 

tem tednu spet dobili. Odprt 

je otroški vrtec in PUMo, 
zato je odprto tudi dvorišče 
in parkirišče do 20. ure. V 

kapelo odslej tudi k delavni-

škim sv. mašam pridete 

normalno z dvorišča.  
Ker za veliko noč niste 

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

koštnim praznikom. 
    


