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Molitev za domovino: Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo
skrbeli za našo državo in slovenski narod.
V času, ko se pripravljamo na volitve, Te
prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki
se zavzemajo za pravičnost in življenje, za
družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno
predstavljajo našo državo ter se zavzemajo
za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi
skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji,
ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. Marija, Pomočnica kristjanov,
prosi za nas!
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: krščujte
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 18.00 uri srečanje birmovalca z birmanci. Ob 19.00 uri bo birmovalec vodil sveto mašo.
31. maj – četrtek: zapovedani praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Svete
maše ob 8.30 in ob 19.00. Ob 18.15 uri mo-

litev pred Najsvetejšim. Sklep šmarnične
pobožnosti.

4. junij – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.

1. junij – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega.

5. junij – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.

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. Prva sobota v mesecu. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
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

7. junij – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
8. junij – petek: ob 20.00 uri molitev za
mlade.
10. junij – nedelja: 10. nedelja med letom.
Zaključek veroučnega leta.
Božja beseda
GOSPOD Bog je rekel kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in vsemi
poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš plazila
in prah jedla vse dni življenja.
1. Mojzesova knjiga 9,14
Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih
zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile
roke in je večna.
2. pismo Korinčanom 5,1
Jezus se je ozrl po tistih, ki so sedeli okrog
njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in
moji bratje! Kdor namreč uresničuje Božjo
voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
Markov evangelij 3,34-35
11. junij – ponedeljek: romanje na Kurešček za starejše.
14. junij – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.

15. junij – petek: ob 19.30 uri delovna akcija za ureditev cerkve.

21. junij – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.

17. junij – nedelja: 11. nedelja med letom.
Ob 8.30 (med sveto mašo) srečanje zakonskih jubilantov. Po sveti maši pogostitev
zakonskih jubilantov.

24. junij – nedelja: 12. nedelja med letom.

Božja beseda
Tako govori Gospod BOG: Tedaj bodo
spoznala vsa poljska drevesa, da sem jaz,
GOSPOD, ponižal visoko drevo in povišal
nizko, da sem posušil zeleno drevo in dal,
da je suho pognalo.
Jaz, GOSPOD, sem govoril in tudi naredim.
Ezekiel 17,22a.24
Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem,
da se bomo izselili iz telesa in se priselili
h Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da
bi mu bili všeč, bodisi da smo priseljeni v
telesu bodisi da smo izseljeni. Vsi se bomo
namreč morali pojaviti pred Kristusovim
sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za
to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.
2. pismo Korinčanom 5,8-10
Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže
seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve
kako.
Markov evangelij 4,26-27
19. junij – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.

Božja beseda
GOSPOD me je poklical v materinem telesu, mi dal ime že v materinem naročju.
Moja usta je naredil kakor oster meč, skril
me je v senci svoje roke, naredil me je za
gladko puščico, me skril v svojem tulcu.
Izaija 49,1b-2
Ko pa je Janez končaval svoje življenje, je
govoril: »Nisem tisti, za kogar me imate;
a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem
vreden odvezati obuvala z nog.«
Apostolska dela 13,25
Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je
njegovo ime.« In vsi so se začudili. Njemu
pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je
spet govoril ter slavil Boga.
Lukov evangelij 1,63-64
25. – 30. junij: priprave za poletni oratorij.
28. junij – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
1. julij – nedelja: 13. nedelja med letom.
Začetek poletnega oratorija.
Božja beseda
Toda Bog je ustvaril človeka za neminljivost in ga narédil kot podobo lastnega lika.
Smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki so njegovi.
Knjiga Modrosti 2,23-24

V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo
njihovo pomanjkanje, da bo tudi njihovo
obilje lajšalo vaše pomanjkanje. Tako bo
prišlo do enakosti, kakor je pisano: Kdor je
veliko nabral, ni imel preveč, in kdor malo,
ni imel premalo.
2. pismo Korinčanom 8,14-15
Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na
drugo stran, se je zbrala pri njem velika
množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel
eden od predstojnikov shodnice, Jaír po
imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo
hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju!« In
odšel je z njim.
Marko 5,21-24a
1. julij (nedelja) – 6. julij (petek): poletni
oratorij.
19. avgust (nedelja) – 24. avgust (petek):
oratorijske počitnice.
Namen apostolata molitve
Splošni: SOCIALNE MREŽE
Da bi bile socialne mreže naklonjene solidarnosti in učenju spoštovanja drugega v
njegovi različnosti.

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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