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30. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
1. maj – torek: praznik sv. Jožefa delavca. Začetek šmarnične pobožnosti.
3. maj – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz
vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se
boste držali mojih zapovedi, boste ostali v
moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal
zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.«
prim. Janezov evangelij 15,9-10

4. maj – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega. Ob 19.30 čiščenje cerkve.

7. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.

5. maj – sobota: sobota po prvem petku.
Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.

10. maj – četrtek: slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti maši 8.30
in ob 19.00 uri. Ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.

6. maj – nedelja: 6. velikonočna nedelja.

8. maj – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.

Božja beseda
In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa.
Apostolska dela 10,48a

11. maj – petek: ob 20.00 uri molitev za
mlade.

Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz
Boga rojen in Boga pozna.
1. Janezovo pismo 4,7

13. maj – nedelja: 7. velikonočna nedelja. Pri dopoldanskih svetih mašah obisk
iz založbe Družina.

12. – 13. maj: vikend za prvoobhajance.

Božja beseda
In žrebali so, žreb pa je določil Matija, in
pridružili so ga enajstim apostolom.
Apostolska dela 1,26

Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
Apostolska dela 2,1-4

Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo
se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Če se
med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je
njegova ljubezen v nas postala popolna.
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog
do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v
Bogu in Bog ostaja v njem.
1. Janezovo pismo 4,11.12b.16

Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne
boste stregli poželenju mesa. Kajti meso
si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je
zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda
če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po
Duhu.
Pismo Galačanom 5,16-18.25

Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz
pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo
eno kakor midva.
Janezov evangelij 17,11

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam
od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo
mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in
vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje,
zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in
vam bo oznanjal.«
Janezov evangelij 16,13-15

14. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
17. maj – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
20. maj – nedelja: binkošti.
Božja beseda
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z
neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in
napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim
je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s

21. maj – ponedeljek: Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek. Sveti maši
bosta ob 8.30 in ob 19.00 uri. Ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
22. maj – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.
24. maj – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim. Začetek birmanske
9-dnevnice.

26. maj – sobota: romanje na svete Višarje.
26. maj – sobota: ob 10.00 čiščenje in
krašenje cerkve pred praznikom prvega
svetega obhajila (starši prvoobhajancev).
27. maj – nedelja: nedelja svete Trojice.
Ob 10.00 uri praznik zakramenta prvega
svetega obhajila.
Božja beseda
Spoznaj torej danes in si vtisni v srce:
GOSPOD je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove zakone in zapovedi, ki ti jih danes
zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj
tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj
Bog, za vse dni!
5. Mojzesova knjiga 4,39-40
Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu,
so Božji sinovi. Sam Duh pričuje našemu
duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim,
da bomo z njim tudi poveličani.
Pismo Rimljanom 8,14.16-17
Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo
na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko
so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil
in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščuj-

te jih v ime 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.«
Matejev evangelij 28,16-20
28. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
30. maj – sreda: ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
31. maj – četrtek: zapovedani praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Svete
maše ob 8.30 in ob 19.00. Ob 18.15 uri
molitev pred Najsvetejšim. Sklep šmarnične pobožnosti.
1. junij – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega.
1. junij – petek: ob 19.30 čiščenje in krašenje cerkve pred praznikom svete birme
(starši birmancev).
2. junij – sobota: ob 10.00 uri praznik
zakramenta svete birme.
3. junij – nedelja: 9. nedelja med letom.

Božja beseda
Pazi na sobotni dan in ga posvečuj, kakor
je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog! Šest dni
delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi

dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega
Boga.
5. Mojzesova knjiga 5,12-14a
Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo
utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni.
Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo
umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje.
2. pismo Korinčanom 4,8-10
Nato jim je govoril: »Sobota je ustvarjena
zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.«
Markov evangelij 2,27-28
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: POSLANSTVO LAIKOV
Da bi verni laiki izpolnili svoje posebno
poslanstvo s tem, da bi svojo ustvarjalnost
dali v službo izzivov sedanjega sveta.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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