SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

14. PON
sv. Valerij in Rufin
15. TOR
sv. Vid
16. SRE

V tednu pred birmo
vsak večer nadaljujemo z devetdnevnico
pred prejemom zakramenta svete birme.
Utrjevali bomo osnovne resnice naše svete
vere. K udeležbi lepo
povabljeni tudi starši
in botri. Vsak večer
ob 18.30. uri bo
priložnost za spoved.
V četrtek bo
spovedoval
spovednik gost od
18. ure dalje. Med
mašo bo spovedoval
škof Franc Šuštar

19.h + Milena Škufca
7.30 + Vid Pahor

sv. Beno iz Meissna

19.h + Jože Gornik

17. ČET
sv. Rajner
18. PET
sv. Gregor Barbarigo
19. SOB
sv. Nazarij

18.h
srečanje s škofom
19.h + Oreharjevi
19.h + Anton Štupar
19.h + Karla Jelovčan

8.h
za župljane
20. NED
10.h
za birmance
12. nedelja med letom 19.h + Vinko Vodnik
21. PON
sv. Alojzij Gonzaga
22. TOR
sv. Janez Fisher,
Tomaž More
23. SRE
sv. Jožef Cafasso
24. ČET
Rojst. Janeza Krstnika
25. PET
DAN DRŽAVNOSTI
26. SOB
sv. Jožefmarija Escriva

19.h + Milivoj Lapanja
in Pavla Lunder

V ponedeljek in
torek bo po maši v
cerkvi krajši
sestanek
s starši
19.h + Milka Miklavčič
birmancev.
Dogovorili se bomo o
19.h
za domovino
poteku slovesnosti.
Vsi ministranti, ki
19.h + Angelca Krč
niste birmanci, lepo
povabljeni na vaje v
19.h + Klemen Strniša
soboto, 19. junija
ob 10. uri
8.h
za župljane
27. NED
Lepo vabim tudi
13. nedelja med letom 10.h + Minka, Martin Mrgole
nove kandidate.
Pomemben korak priprave na birmo vedno opravi škof birmovalec. Letos bo to
pomožni škof in generalni vikar škofije dr. Franc Šuštar. V četrtek, 17. junija bo
v cerkvi srečanje za vse birmance, starše in botre. Birmanci se bodo
predstavili škofu, sledila bo škofova kateheza.
7.30 + Antonija Stepan, obl.

Po sveti maši ob 20. uri pa bo srečanje s škofom za člane župnijskega
pastoralnega sveta in župnijske sodelavce.
Zahvalna maša ob sklepu veroučnega leta bo v ponedeljek, 21. junija ob 19.h
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20. junij ob 10. uri
SVETA BIRMA
STORI, KAR JE TVOJA
DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA
Papeža Janeza XXIII. so imenovali
Janez Dobri, ker je izžareval pristno
evangeljsko
dobroto.
Nekoč
je
pripovedoval, kako na začetku svoje
papeške službe od samih skrbi ni mogel
spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s
svojimi močmi, mu je neke noči Sveti
Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš
tako važnega! Kaj pa misliš, da si?
Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe
še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar
moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat
naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je
bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da
bo Bog storil vse, kar je potrebno.

Podobno mnogi ljudje, zlasti starši
doraščajočih otrok, pogosto ne morejo
spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo
storili, kar jim je narekovala vest, zlasti
če so svoja vzgojna prizadevanja
pošteno podprli z zgledom doslednega
krščanskega življenja
in človeške
plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali
so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi
dajal rast. Trdno moramo verovati, da
Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo
delovanje ni bučno, ampak tiho in
preprosto.
O tihem, človeškim očem skritem
delovanju
Boga
govori
današnja
evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko
gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki
se razraste v velikansko drevo. Ko
poljedelec spi in počiva, pravi Jezus,
»seme poganja in raste in on sam ne ve,
kako«. Pred očmi ima rast Božjega
kraljestva, katerega seme je njegova
beseda, shranjena v predragoceni žitnici
Svetega pisma. S temi podobami hoče
povedati, da je tudi za nas skrivnost,
kako med nami raste Božje kraljestvo.
Naša naloga je pripraviti semenu Božje
besede ugodna tla, potem pa z vso
ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje
navdihe in zaupati, da bo Bog naše
napore
vedno
blagoslavljal.
Zato
prosimo:

Prejmi potrditev,
dar Svetega Duha.
Amen.
Mir s teboj.
In s tvojim duhom.

pred birmo. Pogosto kličimo
Svetega Duha. Vsak dan ga
kličimo. Sveti Duh nas bo približal
Jezusu, nam dal moč, da bomo
dorasli kristjani, priče Kristusa v
tem času.
Vabiti Svetega Duha in mu hkrati
omejevati svobodo s tem, da mu

V nedeljo, 30. maja so starši
pospremili
prvoobhajance
k
oltarju. Očetje so ob velikonočni
sveči ponovno prižgali krstne
sveče in jih izročili svojim
otrokom, ko so obnovili krstne
obljube.

Birman kristjan je
duhovnik, prerok in kralj
Že pri krstu smo bili maziljeni s
sveto krizmo. Krščevalec obred
razloži in poudari, da novokrščenci
prejmejo delež pri Kristusovi trojni
službi: duhovnika, preroka in
kralja. Sveta birma pa ta obred
dopolni. Birmanci stopijo na pot
poslanstva, da Bogu opravljajo
daritve in molitve, da v njegovem
imenu
oznanjajo
blagovest

Vsem se zahvaljujem za vso
iznajdljivost pri pripravi slavja v
cerkvi. Bog blagoslovi in spremljaj
njihovo pot v rasti vere.

odrešenja (ne toliko z jezikom,
temveč predvsem z zgledom) in da
posnemajo Kristusa, ki je prišel, da
bi stregel in ne, da bi se mu
streglo, ter tako z dejavno
medsebojno ljubeznijo izvršujejo
kraljevsko službo. Za vse to pa
potrebujejo Božjo pomoč. Sveti
Duh vedno pride tja, kjer ga človek
iskreno in željno pričakuje. Upam,
da je tudi v naših birmancih, pa
tudi starših in župniji takšno
razpoloženje v času devetdnevnice

postavljamo meje, do kje bom še
kristjan, to pa ne gre skupaj. To ni
več molitev, to je že računica.
Kristus zaupa svojega Duha
tistemu, ki mu popolnoma zaupa.
To moč vere izmolimo vsem
birmancem
ob
prejemu
zakramenta.

Molitev k Sv. Duhu za birmance

Molitev za domovino

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.

Gospod Bog, ob tridesetletnici države
Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse tvoje
milosti in varstvo. Naj bomo ponosni
na svoje korenine.
Iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet
in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas
vsega, kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sveti Jožef, izprosita
milost našim družinam, da bodo
odprte za življenje
in šola ljubezni za nove rodove.
Amen.

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.

Bralci Božje besede v nedeljo:
20.6.2021 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
27.6.2021 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša

