
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
13. PON 
Martin I. 19.h  +   Ivan Kalan 

14. TOR 
Lidvina 7.30  +   Milan Pelzl 

15. SRE 
Helena 19.h  +   starše Štern 

Sestanek za starše 
birmancev bo v torek, 
14. aprila zvečer ob 19. 
uri. 

16. ČET 
Bernardka Lurška 19.h  +   Vinko Benedičič 

17. PET 
Simon Barsabejski 

19.h  +   Rudolf Majcen 
              in sin Rudi 

Sestanek za starše 
prvoobhajancev bo v 
četrtek, 16. aprila po 
sveti maši 

18. SOB 
Evzebij 

19.h  +   Frančiška in Anton 
              Bedina 

19. NED 
3. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Zaplotnik 

20. PON 
Teotim (Teo) 

19.h  +   Rudolf, Boštjan Kopač 
              in Marjan Cerar 

21. TOR 
Anzelm 

7.30       v čast Svetemu Duhu 
19.h  +   Marko Sobočan  

22. SRE 
Hugo 19.h  +   Antonija Zrimšek, 30. d 

23. ČET 
Jurij 19.h  +   Stane Gregorc, obl. 

24. PET 
Fidelis 19.h  +   Leopold Miklavčič, obl. 

Devetdnevnico pred 
sveto birmo pričnemo s 
sveto mašo v petek, 17. 
aprila ob 19. uri. 
Lepo povabljeni tudi 
starši, botri in sorodniki 
birmancev 

25. SOB 
Marko evangelist 

19.h   +   Marija Kogovšek, 
               Franc in Lojze 

26. NED 
Dobri pastir 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h     za birmance 
  in po namenu papeža Frančiška 

Svetopisemska 
skupina ima redno 
srečanje v četrtek, 23. 
aprila po sveti maši. 

Tednik Družina bo 
odslej prihajal v župnijo 
ob četrtkih.. 

Na nedeljo dobrega pastirja bo zakrament svete 
birme delil novoimenovani pomožni škof dr. France 
Šuštar. 
Obisk škofa birmovalca bo v župniji v torek, 21. aprila 
ob 18. uri. Namenjen je srečanju s starši in botri 
birmancev. Ob tej priložnosti se bodo birmanci 
predstavili birmovalcu in predstavili svojo birmansko 
pripravo in pripravljenost na prejem zakramenta 
potrditve v veri. Med tem časom je priložnost za 
spoved, škof pa bo spovedoval med mašo ob 19. uri. 

Novi Župnijski pasto-
ralni svet bo pričel svoj 
mandat ob škofovem 
obisku v župniji ob 
priložnosti birme – v 
torek, 21. aprila. 
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Gospod, dopusti mi, 
da bom tvoja, 

da ljubim, kot ljubiš ti, 
da pomagam, kakor pomagaš ti, 

da se darujem, kakor se daruješ ti, 
da služim, kot želiš služiti ti, 
da rešujem, kot rešuješ ti 
štiriindvajset ur na dan – 

vsak dan. 
mati Terezija 

 

KDAJ BO VEČ DUHOVNIKOV? 
 
Letošnja birmanska devetdnevnica 
sovpada s tednom molitve za duhovne 
poklice: 
Kdo se lahko odloči za poslanstvo 
duhovnika, redovnice ali misijonarja? 
Kdo se lahko daruje za druge, pa naj bo 
to v zakonu, v družini, v duhovništvu ali 
redovništvu? Samo tisti, ki čuti, da je 
ljubljen. Daruje se lahko samo tisti, ki 
mu je bilo življenje darovano, in ljubi 
tisti, ki se zaveda, da ga je Bog ljubil 
prej. Najprej se moramo zavedati, da 
nam je Oče podaril ljubezen in smo 
ljubljeni Božji otroci, kakor pravi drugo 
berilo, šele potem mu lahko – napojeni 
od te ljubezni – »postanemo podobni«. 
Zahtevno poslanstvo duhovnega 
poklica pa tudi življenjske poklicanosti 
lahko uresničimo samo v tej zavesti.  
Zanimivo, da pomanjkanje duhovnih 
poklicev sovpada z nižjim številom 
sklenjenih zakonskih zvez, manjšim 
številom otrok v družinah, a s 
povečanjem nesmisla in brezupa 
bivanja ter sebičnosti ljudi. Res 
postajamo družba najemnikov. Delamo, 
ker moramo delati, in ne sprejemamo 
poslanstva v zavesti, da smo ljubljeni. 
Smo družba profita, kjer se ne govori o 
zastonjski ljubezni in o tem, da smo 
ljubljeni, ampak o zaslužku in dobičku. 
Duhovne poklice, trdne zakone in 
razumevajoče družine lahko 
pričakujemo samo tam, kjer bodo ljudje 
sposobni govoriti: »Oče nas ljubi, da bi 
se darovali za druge.«   Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
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O pridi Stvarnik, 
Sveti Duh, 

obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s tvojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 

 
S prejemom svete birme se utrdimo v 
veri, upanju in ljubezni. Sveti Duh 
nam podarja svoje darove. Običajno 
jih naštevamo sedem: dar modrosti, 
dar umnosti, dar svéta, dar moči, dar 
vednosti, dar pobožnosti, dar strahu 
božjega.  
Vsakdo prejme darove za to, da jih 
deli drugim. Sami pa smo dolžni 
pobude Svetega Duha poslušati in jih 
uresničevati v svojem življenju. Samo 
tako se bodo v nas poznali sadovi 
Svetega Duha: »Ljubezen, veselje, 
mir, potrpežljivost, blagost, 
dobrotljivost, krotkost, zvestoba, 
zdržnost« (Gal 5,22). 
Nosilec vere za polno krščansko 
življenje je najprej družina. Župnijsko 
občestvo pa birmance spremlja z 
molitvijo in zgledom življenja. 
Na birmo se moramo pripraviti 
duhovno. Najlepša oblika je 
devetdnevnica k Svetemu Duhu, ki 
naj nam pomaga k spoznanju, kako 
zelo potrebujemo Boga in njegovo 
pomoč. 
V tem času poglobimo prijateljstvo z 
Bogom in prejmemo zakrament 
sprave. 

PROŠNJA ZA DAROVE 
SVETEGA DUHA 

Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da 
bom prav cenil zemeljske dobrine in 
hrepenel po dobroti večnega življenja. 
Pridi, Sveti Duh, daj mi umnost, da 
bom globoko spoznaval pomen 
verskih resnic. 
Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom 
svéta, da se bom v dvomih in težavah 
odločal za to, kar je Božja volja. 
Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da 
premagam vse ovire na svoji 
življenjski poti. 
Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem 
trdno versko prepričanje. Daj, da 
spoznam, kaj naj storim in kaj moram 
opustiti. 
Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, 
da bom molil s čistim in otroško 
preprostim srcem. 
Pridi, Sveti Duh, vlij mi v srce božji 
strah, da se bom iz ljubezni do Boga 
ogibal vsakega greha in vsake grešne 
priložnosti. 
Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z 
ognjem božje ljubezni. 
 

Pomagaj mi, Sveti Duh, da ne bom 
zaklada vere zakopal. Spodbujaj me, da 
bom pogumen, ko bo treba priznati 
pripadnost Jezusu Kristusu. Borim naj 
se proti vsemu slabemu, ki je v meni in 
okoli mene. Naj nikoli ne pozabim, da 
prihodnost pripada Bogu, katerega 
želim ljubiti z vsemi močmi in mu ostati 
zvest do konca življenja.  Amen! 

IMENOVANJE PRI SVETEM 
SEDEŽU 

Prelat dr. Mitja Leskovar, 
uslužbenec Oddelka za splošne 
zadeve Državnega tajništva, je bil 
imenovan za prvega svetovalca 
nunciature v Nemčiji. Novo službo 
bo nastopil 17. aprila letos. 
Kot doslej, bodimo z njim povezani v 
molitvi. 
 

 
 
Velikokrat smo grešili,  
ko smo pozabljali nate,  
ko smo živeli iz tvojih darov,  
a nam ni bilo mar,  
da bi se ti zanje zahvalili.  
Nismo izpolnjevali tvojih zapovedi; 
pretežko se nam zdi  
živeti iz tvojega nauka,  
pozabljati nase in  
ljubiti zavržene brate.  
Tvoj učenec nas opominja:  
Nikar ne grešite!  
Zahvaljujemo se ti, ker si dober,  
ker odpuščaš naše dolge. 

 
B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
19.4.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 
19.4.2015 ob 10. uri: 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Vesna Rogl 

 
26.4.2015 ob 8. uri 

1. berilo Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 
26.4.2015 ob 10. uri 
Slovesnost sv. birme 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 
19.4.2015: 3. velikonočna nedelja  
Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7-8.9; 
1 Jn 2,1-5; Lk 24,35-48 
»Tedaj jim je odprl um, da so 
doumeli Pisma.« (Lk 24,45) 
 

26.4.2015: Ned. dobrega pastirja, 
svetovni molitveni dan za duhovne 
poklice 
Apd 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-
23.26.21.29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 
»Jaz sem dobri pastir in 
poznam svoje in moje poznajo 
mene.« (Jn 10,14) 
 

Pošlji svojega Duha in 
prerojeni bomo. In prenovil boš 
obličje zemlje. 


