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5. maj – nedelja: 3. velikonočna ne- 8. maj – sreda: ob 15.00 uri bo srečanje z vrhovnim predstojnikom sadelja.
lezijancev, Ángelom Fernándezom
Artimejem, 10. don Boskovim nasleBožja beseda
Peter in apostoli pa so odgovorili z be- dnikom v Don Boskovem centru v
sedami: »Bogu se je treba pokoravati Mariboru.
bolj kot ljudem! Bog naših očetov je
obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na 8. maj – sreda: ob 19.30 uri srečanje
ob Svetem pismu z naslovom: Knjikriž in usmrtili.«
ga knjig ni nastala naenkrat. Je torej
Apostolska dela 5,29-30
plod človeškega razmisleka, o svetem,
Jaz, Janez, sem videl in slišal glas presežnem in Božjem? Ali je tudi vera
mnogih angelov. Njih število je bilo podvržena teoriji razvoja, ki gre od
desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat preprostih k vedno bolj zahtevnim in
zapletenim verskim resnicam?
tisoč.
Razodetje 5,11
8. maj – sreda: ob 20.00 uri bo srečaKo so pojedli, je Jezus rekel Simonu nje za starše prvoobhajancev.
Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, 9. maj – četrtek: ob 18.15 uri bo moliGospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel tev pred Najsvetejšim.
mu je: »Hrani moja jagnjeta!«
10. maj – petek: ob 19.30 uri (po sveti
Janez 21,15
maši) bo čiščenje cerkve.
6. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
12. maj – nedelja: celodnevna pripradružabno srečanje za starejše.
vo za tretješolce in njihove starše, pred
praznikom 1. svetega obhajila.

12. maj – nedelja: 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja. Pri
dopoldanskih svetih mašah nas bo
obiskal salezijanec Tone Grm, ki je
misijonar v Mozambiku, v Afriki. Pri
obeh dopoldanskih svetih mašah nam
bo spregovoril o svojem misijonskem
delu in o razmerah v Mozambiku.

16. maj – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev pred Najsvetejšim.
19. maj – nedelja: 5. velikonočna nedelja.

Božja beseda
Tiste dni sta se Pavel in Barnaba vrnila v Lístro, od tam v Ikónij in v Antiohíjo. Vlivala sta pogum v srca učencev
Božja beseda
Ob teh besedah so se pogani razvese- in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri.
lili in poveličevali Gospodovo besedo; Apostolska dela 14,21-22a
in tisti, ki so bili odločeni za večno življenje, so sprejeli vero. In Gospodova Jaz, Janez, sem videl novo nebo in
novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva
beseda se je širila po vsej deželi.
zemlja sta izginila in morja ni bilo več.
Apostolska dela 13,48-49
Razodetje 21,1
Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, Ko je Juda šel iz dvorane zadnje veiz vseh narodov, rodov, ljudstev in je- čerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v
zikov.
njem.«
Razodetje 7,9a
Janez 13,31
Tedaj je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in ho- 20. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
družabno srečanje za starejše.
dijo za menoj.«
Janez 10,27
22. maj – sreda: ob 19.30 uri srečanje
13. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri bo ob Svetem pismu.
družabno srečanje za starejše.
23. maj – četrtek: ob 18.15 uri bo mo15. maj – sreda: ob 20.00 uri bo seja litev pred Najsvetejšim.
ŽPS-ja.
26. maj – nedelja: 6. velikonočna nedelja. Ob 10.00 uri bo praznik prvega

svetega obhajila za veroučence 3. ra- sklepu veroučnega leta. Naslov srečazreda.
nja je: »Jezus mi daje moč«.
Božja beseda
»Apostoli in starešine smo soglasno
sklenili, da izberemo in pošljemo k
vam dva moža skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje
življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.«
Apostolska dela 15,25-26

2. junij – nedelja: 7. velikonočna nedelja. Ob 10.00 uri bo zaključek veroučnega leta.

Božja beseda
Štefan pa je poln Svetega Duha uprl
pogled proti nebu in videl Božjo slavo
in Jezusa, ki je stal na Božji desnici,
in rekel: »Glejte, nebesa vidim odprta
Nato me je angel v Duhu odnesel na in Sina človekovega, ki stoji na Božji
veliko in visoko goro ter mi pokazal desnici!«
sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo Apostolska dela 7,55-56
z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo.
Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je goRazodetje 21,10-11a
vóril: »Glej, pridem kmalu in z mano
pride moje plačilo, da povrnem vsakoTisti čas je rekel Jezus svojim učen- mur po njegovem delu.
cem: »Če me kdo ljubi, se bo držal Razodetje 22,12
moje besede in moj Oče ga bo ljubil.
Janez 14,23a
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu
in molil: »Naj svet spozna, da si me ti
27. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri bo poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil
družabno srečanje za starejše.
mene.«
Janez 17,23b
29. maj – sreda: ob 19.30 uri bo za3. junij – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
ključna seja ŽPS-ja.
romanje na Kurešček za skupino sta30. maj – četrtek: ob 18.15 uri bo mo- rejših in zaključek ponedeljkovih drulitev pred Najsvetejšim.
žabnih srečanj za starejše.
1. junij – sobota: na Rakovniku bo 6. junij – četrtek: ob 18.15 uri bo moČarna mavrica – otroški festival ob litev pred Najsvetejšim.

7. junij – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
8. junij – sobota: sobota po prvem
petku. Ob 18.00 uri bo molitev pred
Najsvetejšim.
9. junij – nedelja: binkoštna nedelja.
Božja beseda
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
Apostolska dela 2,4
Kateri koli namreč se dado voditi božjemu Duhu, ti so božji otroci.
Pismo Rimljanom 8,14
»Če me ljubite, se boste držali mojih
zapovedi.«
Janez 14,15
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: CERKEV V
AFRIKI, SEME EDINOSTI
Da bi Cerkev v Afriki po gorečnosti
svojih članov postala seme edinosti
med narodi in znamenje upanja za to
celino.

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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