
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
31. PON     Obiskanje 
Device Marije 

19.h  +   Jože, Ela in sestra Breda 
               Martinek 

1. TOR 
sv. Justin 7.30  +   Stanko Frigl 

2. SRE 
sv. Marcelin, Peter 19.h       v čast Svetemu Duhu 

3. ČET 
SV REŠNJE TELO 

8.h         za župljane 
19.h       za duhovne poklice 

Župnijsko oznanilo 
tokrat še prejmete po 

raznašalcu. 
V mesecu juniju pa jih 

boste prejemali v 
cerkvi. Radi jih 
vzemite tudi za 
bližnje, ki še ne 
morejo v cerkev. 

4. PET 
sv. Peter Veronski 

19.h  +   Angela Debeljak 
               in sestra Prašnikar 

5. SOB 
sv. Bonifacij 

7.30  +   v čast Marijinemu srcu 
19.h  +   Karel Gomboc 

Sestanek župnijske 
Karitas bo v sredo, 
2. junija po sv. maši. 

Lepo povabljeni. 

6. NED 
10. ned. med letom 

8.h         za župljane 
10.30 +  Miha Koglar, sorodniki 

7. PON 
sv. Robert Newminst. 19.h  +   Bojan Vodnik 

8. TOR 
sv. Medard 7.30  +   Štefan Zelko 

Na praznik Svetega 
Rešnjega Telesa bo po 

večerni maši krajša 
molitvena ura in 

adoracija. 

9. SRE 
sv. Primož, Felicijan 19.h  +   Cecilija Petrevčič, 1 obl. 

10. ČET 
sv. Bogumil Poljski 19.h  +   družina Rozman 

11. PET 
Srce Jezusovo 19.h  +   Pavel Oblak 

Oratorij 
Animatorji in župnik 
sprejemamo prijave z 
izpolnjeno prijavnico 

in prispevkom. Prijave 
se sprejemajo do 

zasedbe mest. 
12. SOB 
Srce Marijino 19.h   +   Jožica Babič 

13. NED 
11. ned. med letom 

8.h          za župljane 
10.h   +   Ivan Krt 

Na prvi petek, 4. 
junija bom kot 

običajno obiskal z 
zakramenti bolnike 

in ostarele po 
domovih.  

Med sveto mašo v nedeljo, 30. maja ob 10.30. uri bo 
deset prvoobhajancev prejelo prvo sveto obhajilo. 
Prostori v bližini oltarja so rezervirani za starše in družine 
prvoobhajancev. 
 

V mesecu juniju bodo nedeljske maše po ustaljenem redu 
ob 8. h in 10. h. Izjema je prva nedelja v mesecu – 6. 
junija, ker bo po maši ob 8. uri procesija sv. Rešnjega 
telesa. Lepo povabljeni, upoštevajmo predpise NIJZ. 
 

Devetdnevnica pred 
sveto birmo se prične 
na praznik Jezusovega 

srca, 11. junija. 
Združena bo s sveto 

mašo ob 19. uri.  
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Jezus je pristopil  
in jim spregovóril:  

»Dana mi je vsa oblast  
v nebesih in na zemlji.  

Pojdite torej in  
poučujte vse narode. Krščujte jih  

v imenu Očeta in Sina  
in Svetega Duha in učite jih  

izpolnjevati vse,  
kar koli sem vam zapovedal! In 

glejte: jaz sem z vami  
vse dni do konca sveta.« 

(Mt 28,18–20) 

 
PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, 

VODITE ME! 

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od 
vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas 
enkrat v času pokliče v življenje po 
sodelovanju dveh, ki ju je povezal z darom 
stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz ust 
ljudi: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, 
bolj krčansko!« A prav v tem času, v 
katerega  nas  je  postavil  najmodrejši  Bog  

Oče, moramo izpolniti tisto zamisel, ki jo ima 
o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto 
nas. 
V velikonočni hvalnici na veliko soboto 
Cerkev poje: »Nič nam ne bi koristilo, da 
smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo 
odrešeni.« Odrešenje je na poseben način 
delo druge Božje osebe, ki je postala 
človek. Jezus je naš brat in prijatelj. Pokazal 
nam je smisel življenja in ga povzel v eni 
sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno 
ljubeznijo postanemo pričevalci tiste 
odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal 
Božji Sin. Samo žrtev, samo darovanje 
samega sebe odrešuje. S tem nas je odrešil 
in nam pokazal pot. Po velikem petku in 
velikonočnem jutru ni več nobenega 
trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne 
bila del odrešenja. 
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, 
»da bi imeli življenje v izobilju«. Obilje 
življenja in Božje milosti v nas je delo 
Svetega Duha, tolažnika in posvečevalca 
naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim 
apostolom ob odhodu s tega sveta in ga 
poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih 
jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj 
uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, les 
…; kar pa je plemenitega, se v ognju 
prečisti. Ogenj Svetega Duha hoče v naših 
srcih použiti vse, kar je slabega, Boga 
nevrednega. Tistemu, kar je v nas 
plemenitega in dobrega, pa hoče dati še 
večjo vrednost. 
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli 
v duši vsakega kristjana, je temeljna resnica 
naše vere. Cerkev vse dela v imenu te 
Svete Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota 
Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega Duha. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 



Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

3.6.2021: Sveto Rešnje Telo in Kri 
2 Mz 24,3-8; Ps 116,12-13.15-16.17-
18; 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) 
 

6.6.2021: 10. nedelja med letom  
1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8; 
2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35 
»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, 
ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 
3,35) 
 

11.6.2021: Srce Jezusovo 
Oz 11,1.3-4.8-9; Iz 12,2-3.4.5-6; Ef 
3,8-12.14-19; Jn 19,31-37 
»Ampak mu je eden izmed vojakov s 
sulico prebodel stran in takoj sta 
pritekli kri in voda« (Jn 19,34) 
 

13.6.2021: 11. nedelja med letom  
Ezk 17,22-24; Ps 92,2-3.13-14.15-16; 
2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34 
»Brez prilike jim ni govoril, svojim 
učencem pa je posebej vse razlagal« 
(Mr 4,34) 
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

6.6.2021 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 

13.6.2021 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

Molitev k Svetemu Duhu za birmance 
 

Pridi, Sveti Duh! 
Vsi, ki smo te že prejeli, pri 

zakramentu svete birme, te prosimo, 
da ne nehaš prihajati k nam; 

poživi v nas darove, 
na katere smo morda že kar pozabili; 

in pomagaj nam odkriti tiste, 
ki še čakajo v skritih kotih naše duše. 

 
Pridi, Sveti Duh! 

Predte postavljamo in ti izročamo 
letošnje birmance; obiskal jih boš v 

času posebne preizkušnje, 
zato jih obilno obdari in jim daj moči, 

da bo njihova vera postala in ostala 
zrela in krepka. 

 
Pridi, Sveti Duh! 

Utri si pot tudi v vse družine 
birmancev, k njihovim staršem, 

bratom in sestram; 
naj v moči tvojih darov postajajo 
male domače cerkve, kjer se sliši 

molitev, bere Sveto pismo, 
hrepeni po srečanju v župnijskem 
občestvu in goji zavest pripadnosti 

vesoljni Cerkvi. 
Amen. 

 
Troedini Bog! 

Apostoli so z Marjo enodušno 
vztrajali v molitvi in prejeli Svetega 

Duha. Priteguj tudi danes naše 
družine, da se bodo z veseljem 

odpirale Tebi, ter se zbirale k molitvi 
in bogoslužju za sinove in hčere. 

Tako boš po družinah prepoznaven v 
tem svetu in družbi. 

Tudi ti si poklican/a 
k oznanjevanju 

 

Ko se je Jezus vrnil v nebesa, je 
govoril z nadangelom Gabrijelom. 
Tudi v nebesih je imel rane, ki jih je 
dobil pri križanju.  
Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si 
hudo trpeti! Ali ljudje to vedo in 
cenijo, kako jih ljubiš in kaj si storil 
zanje?«  

 
Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj 
ve to samo nekaj ljudi v Palestini.«  
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si 
storil, da bi vsi zvedeli za tvojo 
ljubezen, iz katere si trpel?« Jezus je 
odgovoril: »Rekel sem Petru, 
Andreju, Jakobu in Janezu pa tudi 
drugim prijateljem, naj povedo naprej 
o meni. Tisti, ki bodo slišali pripovedi 
o meni, bodo povedali naprej, ti pa še 
drugim, vse dokler zadnji človek v 
najbolj oddaljenem kotičku zemlje ne 
bo slišal zgodbe, kako sem dal svoje 
življenje zanje, ker sem jih tako 
ljubil.« 
Gabrijel ga je nekoliko nejeverno 
pogledal. »Že, že, kaj pa, če se Peter 

in drugi utrudijo? Kaj pa če ljudje, ki 
bodo prišli za njimi, pozabijo? 
Gotovo si naredil druge načrte?«  
Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem 
naredil nobenih drugih načrtov. Nanje 
računam!«  
 

Lahko Jezus računa name?  
Koliko ljudem sem že povedal o 
Jezusu?  
Kolikim sem povedal, da jih ima 
Jezus rad? 
Na nekem križu je bil Kristusov kip 
brez rok, pod njim pa napis:  
»Kristus nima rok, razen naših.  
Kristus potrebuje naše roke, da bi 
mogel vse ljudi voditi k sebi.  
Posodimo Kristusu svoje roke.« 

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh 
 

Osem dni po prazniku svetega Rešnjega 
telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev 
praznik srca Jezusovega. Pri češčenju 
Jezusovega srca jemljemo njegovo 
telesno srce kot naravni simbol ali 
znamenje nečesa globljega in obenem 
obsežnejšega, kakor pa le del 
Kristusovega telesa – kot simbol, ki nam 
postavlja pred oči vso ljubezen, s katero 
nas je Kristus ljubil zlasti v urah svojega 
trpljenja in darovanja do konca. Še 
danes je njegova ljubezen do nas enaka.  
Častiti srce Jezusovo se torej pravi 
častiti Jezusovo osebo pod vidikom 
njegove odrešenjske ljubezni. To 
pobožnost je priporočil Jezus sam v 
tistem obdobju zgodovine Cerkve, ko je 
bila preveč poudarjena razumska vera, 
zanemarjena pa ljubezenska povezanost 
človeka z Bogom.              Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 


