
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
1. do 7. 6. 2020 
 

         binkoštni ponedeljek:  
8.00 za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + Angelco Soluić 

          torek: 
7.30 za + Zvonimira Kavčiča 

za + Stanka Stergala  

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

   sreda:  
7.30 za + Janeza Volerja 

       za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + Rafaela Savski 

četrtek:  
7.30 za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za duhovne poklice in  

 kanonizacijo Slomška 

          petek:  
7.30  

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

           sobota:  
7.30 za + Ludvika, Terezijo, Her- 

    mana in Ludvika Krajnca 

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

      NEDELJA  
8.00 za žive in + farane 

10.00 za + Ivano Brečko, greg. 

   

Pridi Sveti Duh,  

napolni srca svojih vernih 

in vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. 

Bog, naš Oče, Sveti Duh nas raz-

svetljuje in uči. Naj nam v življe-

nju pomaga, da bomo spoznali 

kaj je prav in vselej radi spreje-

mali njegove spodbude. Amen. 
            

    

OZNANILA: 
 

●  Ali se zavedamo, da smo od sv. krsta dalje 
tempelj Svetega Duha. Brez Svetega Duha 
usahne molitev, zaupanje in vera v Boga. Zato 
radi molimo: pridi Sveti Duh, napolni srca svo-
jih vernih in vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. 
 

● Jutri je binkoštni ponedeljek, zato bosta sv. 
maši ob 8. uri in 18.30. 
 

● Ta mesec je posvečen pobožnosti do Srca Je-
zusovega. Pri mašah bo premišljevalno bra-
nje: Evharistija v šoli svetnikov. V četrtek 
bomo molili za duhovne poklice. Petek in so-
bota sta prva v mesecu, zato vabljeni k zado-
stilni sv. maši in k zakramentu sv. spovedi.  
 

● Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Svete 
Trojice. Ker bo to prva nedelja v mesecu, bo 
nabirka za preureditev spovednega prostora. 
Se priporočamo in že vnaprej zahvaljujemo. 
Upamo, da bo v tem tednu vgrajena oprema. 
 

● Pretekli teden smo znova začeli z veroukom 
po ustaljenem urniku. Otroci so imeli tudi sv. 
spoved. Veroučno leto bomo nadaljevali do 
21. junija.  
 

● Čez 14 dni bo po prvi sv. maši procesija Sv. 
Rešnjega telesa. 
 

● Prišla je junijska številka Ognjišča. Vzemite 
Glasilo. Naj vas vse spremlja Božji blagoslov. 
 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

     31. 5.  binkošti – praznik prihoda Sv. Duha 
    sklep šmarnične pobožnosti   
       1. 6.   Marija, Mati Cerkve 
       7. 6.   praznik Svete Trojice 
       8. 6.   seja ŽPS 
     11. 6.  Telovo 
     13. 6.  prva sv. spoved 
   

 

31. 5. 2020                     Binkoštna nedelja           Leto XVI. št. 22   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Apostolska dela 2,1-11 
Psalm 104 
1 Kor 12,3-7.12-13 
Janez 20,19-23 

 

Na binkoštni dan so bili vsi 
zbrani na istem kraju. Nena-
doma je nastal z neba šum, 
kot bi se bližal silovit vihar, 
in napolnil vso hišo. Prika-
zali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, 
in nad vsakim je obstal po 
eden. Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom in začeli so 
govoriti v tujih jezikih, kakor 
jim je Duh dajal izgovarjati. 
 

Pošlji svojega Duha in pre-
nôvi obličje zemlje. 
 

Bratje in sestre, nihče ne mo-
re reči: »Jezus je Gospod,« 
razen v Svetem Duhu. 
 

Tedaj jim je Jezus rekel: 
»Prejmíte Svetega Duha! 
Katerim grehe odpustite, so 
jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.« 
 

 

 

 
 

 

Različnost je dar Božje ustvarjalnosti. Za-

zrimo se v cvetoč travnik, v neizmerljivo 

raznovrstnost živalskega in rastlinskega 

sveta in priznali bomo, da je naš Stvarnik 

res genialen. Tudi mi ljudje smo kot en-

kratna bitja obdarjena ne le z različnostjo 

značajev, talentov in sposobnosti, ampak 

tudi z različnimi nalogami in poslan-

stvom. Povezuje nas naše človeško dosto-

janstvo, zlasti pa Duh Očetove ljubezni. Je-

zus nam ga daje kot dar, po katerem mo-

remo prav moliti, razumeti in živeti evan-

gelij. Veselimo se, da prebiva v nas, nas ze-

dinja med seboj in z Bogom.   

 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

173.  ČEMU SPLOH PO-
TREBUJEMO ZAKRA-

MENTE? 
 

Zakramente potrebuje-

mo, da bi prerasli svojo 

majhno človeško življe-
nje in po Jezusu postali 

kot Jezus: Božji otroci v 
svobodi in slavi. K Bogu 

moramo in smemo priti z 

vsemi čuti, ne le z razu-
mom. 
 

V krstu postanejo ogroženi 

človeški otroci zavarovani 

Božji otroci; po birmi posta-

nejo iskalci odločni; po spo-

vedi postanejo grešniki 

spravljeni; po evharistiji po-

stanejo lačni kruh za druge; 

tako po zakonu kot po du-

hovniškem posvečenju po-

stanejo individualisti slu-

žabniki ljubezni; po bolni-

škem maziljenju obupani 

postanejo ljudje upanja. Za-

krament v vseh zakramen-

tih je Kristus sam. V njem 

rastemo iz sebične izgub-

ljenosti tja čez v resnično ži-

vljenje, ki nikoli več ne mi-

ne. Bog se nam podarja v 

zemeljskih znamenjih: v 

kruhu, vinu in olju, po bese-

dah, maziljenju in polaga-

nju rok.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duhovni utrinek 

na BINKOŠTNI  

PRAZNIK  

»Pod noč tistega dne ... 

so bila vrata zakle-

njena« (Jn 20,19).  
 

Zaklenjenost je lahko različna. Vedno pa nas 

omeji v komuniciranju. Epidemija koronavirusa 

nam je dala nekoliko doživeti, kaj pomeni biti za-

prti doma. Zunanji hrup in opravki nas niso tako 

raztresali, zato smo bili bolj sposobni poslušati 

svojo notranjost, tudi če nismo hoteli. To pa ni 

vedno prijetno. Lahko se zgodi, da nismo zaprti 

le v hišo, ampak tudi v svojo notranjost – takrat 

pričnejo vstajati naši strahovi, skrbi in stiske. Ko 

se sami izoliramo, zapremo v notranjost, ko 

nočemo srečati drugih in jih doživljamo kot grož-

njo, smo blokirani v komunikaciji. Nismo spo-

sobni povedati, kaj doživljamo, in se čutimo ne-

razumljene. Lahko smo zaprti v lastne pred-

sodke, v načrte maščevanja, v bolna prepriča-

nja. Tudi v takem primeru nismo sposobni več 

iskreno in jasno komunicirati. 
 

»Začeli so govoriti v tujih jezikih,  

kakor jim je Duh dajal izgovarjati« (Apd 24).  
 

Božja beseda ob binkoštnem prazniku nam 

kaže pot iz takšnih situacij.  

Binkošti so ozdravitev vsake ranjene 

komunikacije. So vabilo: »Pridi ven! 

Sposoben si prave besede!« 
 

Zakonci vedo, da si je včasih mogoče deliti 

isto stanovanje, a ne biti na istem »kraju«. Fi-

zično se prebiva skupaj, a v veliki nezainteresi-

ranosti drug za drugega. Družina je razdrob-

ljena in komunikacija blokirana. Luka nam spo-

roča, da so učenci »bili zbrani na istem kraju« 

(Apd 2,1). In ta »kraj« je ljubezen. Sveti Duh je 

ljubezen med Očetom in Sinom, in ta je napol-

nila vso hišo. V družini, v skupnosti, med prija-

telji, v Cerkvi, v državi... se ni mogoče razumeti, 

če ne prebivamo na istem »kraju«. Ko v neki 

zvezi, odnosu ne razumemo več drug drugega, 

se je treba vprašati, če še naseljujemo isti 

»kraj«. Kar pomeni: ali so nam pri srcu še iste 

stvari, še vzajemno iščemo dobro drugega. 

Zato je vredno vsak dan prositi in kaj storiti za 

to, da Sveti Duh napolni »kraj«, kjer prebivamo. 
 

  dr. Marjan Turnšek, nadškof 

 

UREDITEV SPOVEDNEGA PROSTORA 
 

Naš spovedni prostor bo po preureditvi imel 

ločen dostop v prostor za spovednika in spove-

dance. To določajo zadnje smernice cerkve-

nega vodstva. S tem bi se izognili raznim nevar-

nostim iz zdravstvenega in vzgojnega vidika. 

Spovedovati se bo mogoče sede ali na klečal-

niku preko zastrte 'rešetke'. Možen pa bo tudi 

viden stik in pogovor preko steklene pregrade, 

če bo spovedanec to želel. To bo posebej do-

brodošlo za spovedovanje otrok, ki želijo imeti 

vidni stik. Redno bo to steklo zastrto z žaluzijo.  

Stene in vrata bodo imela boljšo zvočno iz-

olacijo, da bo možen tudi pogovor z običajno 

glasnostjo, zlasti za naglušne osebe. Na tleh bo 

namesto kamna odslej toplejša in protihrupna 

obloga. V spovedančevem prostoru bo križ, ozi-

roma primerna podoba, ki bo rahlo razsvetljena.  

Prostor bo razsvetljen z lučjo na  stropu, ki pa jo 

bo spovedanec lahko ugasnil. Pred vrati v spo-

vednico bo nameščeno ime spovednika, pri-

žgana lučka pa bo označevala njegovo prisot-

nost, oziroma prosto ali zasedeno.  

V vsem bo zagotovljena zasebnost. 
 

 SVETNIKI v tem tednu 
 

P Marija, Mati Cerkve  

T Marcelin in Peter, mučenca 

S Janez XXIII., papež  

Č Frančišek Caracciolo, r. ust.  

P Bonifacij, škof  

S Norbert, škof 

N SVETA TROJICA 
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Hvala Bogu, da znova 

lahko pridemo k sv. maši, 

seveda ob upoštevanju 

predpisanih varnostnih na-

vodil (razdalja 1.5, 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 vabljeni na 

srečanje po ustaljenem ur-

niku. Odprt je otroški vrtec 

in PUMo, zato je odprto tudi 

dvorišče in parkirišče do 20. 

ure. V kapelo odslej pridete 

normalno z dvorišča.  

Ker za veliko noč niste 

imeli priložnosti za sv. spo-

ved, opravite to ob današ-

njem prazniku ali naslednje 

dni, zlasti na prvi petek. 

    


