
 

SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
25. PON 
Marija, Mati Cerkve 

8.h         po namenu 
19.h  +   Pavla Dolžan 

26. TOR 
Filip Neri 

7.30  +   Matija, Marija Gregorc 
19.h  +   Peter Kopač 

Redno srečanje župnij-
ske karitas bo v sredo, 
27. maja po šmarnicah 

27. SRE 
Alojzij Grozde 19.h  +   Žan Zupanc 

28. ČET 
German Pariški 19.h  +   starše Martinek 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 
28. maja ob 17.30. uri. 

29. PET 
Maksim Emonski 19.h +  Lojze in Robert Jelovčan 

30. SOB 
Kancijan 19.h  +   Kern 

31. NED 
Sveta Trojica 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Antonija, Jože 
              in Marjan Štancar 

1. PON 
Justin 19.h  +   Anton Bohinjec 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 7. junija ob 11. 
uri. Priglasitev in 
prijava krstnih kandi-
datov v ponedeljek, 1. 
junija po sveti maši. 
Starši prinesite s seboj 
otrokov rojstni list, 
potrdilo za botra in 
družinsko knjižico. 

2. TOR 
Marcelin in Peter 7.30  +   Angela Kern 

3. SRE 
Karel Lwanga 19.h  +   Majda Bašelj, obl. 

Na praznik Sv. 
Rešnjega telesa, bo po 
večerni sv. maši 
adoracija do 21. ure. 

4. ČET 
SV. REŠNJE  
TELO IN KRI 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h       za duhovne poklice 

5. PET 
Bonifacij 

19.h  +   družina Oselj 
              in Rozman 

Na prvi petek bom kot 
običajno obiskal z 
zakramenti bolnike in 
ostarele po domovih.  

6. SOB 
Norbert 19.h   +   Vinko in Bojan Vodnik 

7. NED 
10. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
19.h  +   starše in brata Markun 

Delitev veroučnih 
spričeval bo v nedeljo 
7. junija po procesiji. 

 

Procesija svetega Rešnjega telesa bo v nedeljo, 7. junija. 
Dopoldan bo le ena sveta maša ob 8. uri. Združi naj vse 
župljane v veri in ljubezni da je v evharistiji navzoč Jezus 
Kristus. Po sveti maši bo procesija, ko ponesemo živega 
Boga, da bi nas spremljal in blagoslavljal naša življenjska 
pota. Po procesiji vabljeni na druženje na župnijsko 
dvorišče.  
Druga sveta maša bo zvečer ob 19. uri. 
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Binkošti – Sveti Duh kot ogenj (Apd 2,3) 
 

Medtem ko vihar slišimo, ognjene 
jezike vidimo. Svetega Duha lahko 
torej vidimo! To je skrivnost 
binkošti, da nevidno postane 
vidno. Slika ognjenih jezikov je 
poznana predvsem pri rabinih: 
Božja beseda lahko kot ognjeni 
jezik sede na posameznika. V sliki 
ognjenih jezikov, ki so se razdelili, 
je možno videti, da je vsak 

posameznik napolnjen s Svetim Duhom, da Božji Duh vname vsakega osebno. 
V mnogih kulturah ogenj velja za nekaj svetega. Medtem ko voda izvira iz 
zemlje, prihaja ogenj z neba. Zato je nekaj božanskega in mnoge kulture 
poznajo boga ognja. Ogenj lahko očisti in obnavlja, vse nepopolno dokončno 
očisti. Zlato se prav tako čisti v ognju; vse primesi izgorijo, da ostane čisto 
zlato. Tudi Sveti Duh bi naj v nas požgal vse, kar ovira naše življenje. V nas so 
mnoge motnje, kalni duhovi, kot so grenkoba, nezadovoljstvo, žalitve, 
užaljenosti. Vsi ti kalni duhovi nas ovirajo pri življenju; ne moremo sprejemati 
jasnih odločitev. Kalijo jih naša jeza, ljubosumje, naši manjvrednostni 
kompleksi., Hrepenimo po ognju Svetega Duha, da bi vse kalno in umazano v 
nas izžgal, da bi se lahko odločali  razsvetljenega in čistega srca. Ogenj 
pripravlja novo rojstvo na višjem nivoju: ko staro v nas izgori, lahko nastane v 
nas novo življenje.  
Ogenj je tudi podoba živosti: ljudje lahko imajo žareče oči, izžarevajo 
življenje, veselje, pozornost. S svojimi žarom nas prevzamejo. Iz vseh oči pa ne 
žari ogenj, ki nas ogreje, ampak tudi bliskajoči ogenj, pred katerim se 
umaknemo. Takrat zaslutimo, da je v človeku nekaj nepredvidljivega in 
hudobnega.  
Ko prosimo za ogenj Svetega Duha, še posebej prosimo za ogenj, ki budi 
življenje, ki ponovno razplamti v nas ugaslo žerjavico.        A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 



 
Bralci božje besede v nedeljo 

 
31.5.2015 ob 8. uri: 

1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Mojca Strniša 

 
31.5.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Teja Sajovic 
 

7.6.2015 ob 8. uri 
1. berilo Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
7.6.2015 ob 19. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Neža Sitar 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

31.5.2015: Sveta Trojica 
5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33; 
Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 

»In glejte: jaz sem z vami vse 
dni do konca sveta.« (Mt 28,20) 

 

4.6.2015: Sveto Rešnje Telo in Kri 
2 Mz 24,3-8; Ps 11; Heb 9,11-15; 

Mr 14,12-16.22-26 
»Medtem ko so jedli, je vzel 

kruh, blagoslovil, ga razlomil, 
jim ga dal in rekel: 'Vzemite, 

to je moje telo.'« (Mr 14,22) 
 

7.6.2015: Telovska procesija 
1 Mz 3,9-15; Ps 130; 2 Kor 4,13-5,1; 

Mr 3,20-35 

 
Življenjska gesla 
naših birmancev: 

 
Ema: Kralj jim bo odgovoril: 
»Resnično, povem vam: Kar koli ste 
storili enemu od teh mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili« 
(Mt 25,40) 
 
Aljaž: Vse zmorem v njem, ki mi 
daje moč. (Flp 4,13) 
 
Gaber: Krivični beži, čeprav ga 
nihče ne preganja, pravični pa je 
pogumen, kakor levič. (Prg 28,1) 
 
Brina: Za zdaj pa ostanejo vera, 
upanje, ljubezen, to troje. In 
največja od teh je ljubezen. (1Kor 
13,13) 
 
Dominik: Ne bojte se tistih, ki umo-
rijo telo, duše pa ne morejo umoriti. 
Bojte se rajši tistega, ki more dušo 
in telo pogubiti v peklenski dolini! 
Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en 
novčič? In vendar nobeden od njiju 
ne pade na zemljo brez vašega 
Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na 
glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi 
ste vredni več, kakor veliko vrabcev. 
(Mt 10, 28-31) 
 
Tevž: Mi smo torej dolžni podpirati 
take ljudi, da bomo tudi sami postali 
sodelavci resnice. (3Jn 1,8) 
 
 

Prvoobhajanci, pozdravljeni! 
 

 
 
Vsako srečanje prinaša srečo. V času 
priprave na srečanje z Jezusom so 
tudi naši prvoobhajanci nosili 
hrepenenje po sreči, ki ga prinaša 
samo božja ljubezen v očiščena srca. 
Z njimi se veselimo tudi starši, 
družine in vsa župnija. 
Naša molitev in zgled naj spremlja 
otroke na poti vere in zaupanja v 
božjo ljubezen in njegovo varstvo. 
 
Vsi vam želimo: 
Gospod naj bo pred vami, da 
vam bo kazal pot. 
Gospod naj bo ob vas, da vas bo 
varoval nevarnosti. 
Gospod naj bo nad vami, da 
blagoslovi vas in vaša 
prizadevanja.  
 
 

Kakor družinski obed najbolj 
povezuje svoje člane in iz njih 

napravlja eno skupnost, 
 tako tudi evharistični  

obed zida cerkveno občestvo. 
(Franc Sodja) 

 
 

Blaženi Alojzij Grozde  
(goduje 27. maja) 

 
Bil je nezakonski otrok. Očim ga ni 
hotel sprejeti v svojo družino. Zanj je 
tako skrbela teta Ivanka. Imel jo je rad, 
prav tako tudi deda. A najbolj je 
pogrešal mamo, saj jo je mogel  le 
malokdaj videti. Tudi ona je pogrešala 
njega. 
Dobrotniki so mu omogočali šolanje 
na gimnaziji v Ljubljani. Bil je bolj 
lačen kot sit, vendar zadovoljen in 
čedalje bolj srečen. Bil je odličnjak, 
športnik, šahist, pisec, govornik, 
pesnik, zavzet član verskega gibanja. 
Radi so ga imeli sošolci in prijatelji. 
Bila je vojna in manjkalo je tudi kruha. 
Toda Lojze je svoj kos rad delil s kom, 
ki se mu je zdel še bolj lačen.  
Kot  dijak je bil vsak dan pri sv. maš in 
obhajilu. V Marijanišču, kjer je 
stanoval, je v kapelo zahajal tudi čez 
dan. Mnogi gojenci tega zavoda so se 
mu čudili in ga iskreno spoštovali. 
Na novega leta dan, leta 1943, se je 
vračal od sv. maše v Stični. Partizani 
so ustavili voz, na katerega je med 
potjo prisedel. Lojzeta so aretirali. 
Očitali smo mu, da nasprotuje 
njihovemu gibanju. Pri njem so našli 
nekaj verskih predmetov, zato so ga 
strogo zasliševali in mučili, nato pa ga 
odpeljali v gozd in ga tam umorili. Čez 
dva meseca so na mrtvo telo naleteli 
otroci, ki so v topljeni zimi iskali prve 
zvončke …                   B. Golob, Svetniki sveti svetilniki 

Njegovo geslo je bilo: “Evharistija, 
sonce mojega življenja.” 


