JUNIJ 2022
5. junij – nedelja: BINKOŠTI. Ob
10.00 zaključek veroučnega leta.

9. junij – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.

Božja beseda
Ko je prišel binkoštni dan, so bili
vsi zbrani na istem kraju. Vsi so
bili napolnjeni s Svetim Duhom in
začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
Apostolska dela 2,1.4

12. junij – nedelja: nedelja Svete
Trojice. Ob 8.30 in 10.00 gost pri
sveti maši salezijanski misijonar
Tone Grm.

Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo
biti všeč Bogu. Vi pa niste v mesu,
ampak v Duhu, če le prebiva v vas
Božji Duh.
Pismo Rimljanom 8,8-9a
Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Če me ljubite, boste
spolnjevali moje zapovedi; jaz pa
bom prosil Očeta in dal vam bo
drugega Tolažnika, da bo ostal pri
vas vekomaj.
Janez 14,15-16
6. junij – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.

Božja beseda
To govorí Božja Modrost: »Gospod
me je imel v začetku svojih poti,
pred svojimi pradavnimi deli. Bila
sem zasnovana od vekomaj, od
začetka, preden je bila zemlja.
Pregovori 8,22-23
Upanje pa ne osramoti, ker je
Božja ljubezen izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil
dan.
Pismo Rimljanom 5,5
Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Še veliko vam imam
povedati, a zdaj ne morete nositi.
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.
Janez 16,12-13
13. junij – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
15. junij – sreda: ob 20.00 seja
ŽPS-ja.
16. junij – četrtek: zapovedani
praznik Svetega Rešnjega Telesa
in Krvi. Sveti maši ob 8.30 in ob
19.00. Po sveti maši bo Telovska
procesija. Ob 18.15 NE BO molitve
pred Najsvetejšim.
19. junij – nedelja: 12. nedelja
med letom. Ob 8.30 srečanje zakonskih jubilantov.
Božja beseda
To govorí Gospod: »Nad Davidovo
hišo in prebivalce Jeruzalema pa
bom razlil duha naklonjenosti in
prošenj.«
Zaharija 12,10a
Bratje in sestre, vi vsi ste namreč
po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v
Kristusa, ste oblekli Kristusa.
Pismo Galačanom 3,26-27

Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje, kdo
sem?« Nato jim je rekel: »Kaj pa
vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.«
Luka 9,18.20
20. junij – ponedeljek: ob 9.00
zaključek družabnih srečanj za
starejše.
23. junij – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
24. junij – petek: spominski dan
Marije Pomočnice Kristjanov; pri
obeh svetih mašah blagoslov Marije Pomočnice.
26. junij – nedelja: 13. nedelja
med letom. Ob 10.00 začetek poletnega oratorija.
Božja beseda
Tiste dni je Gospod rekel Elíju:
»Elizeja mazili za preroka namesto sebe!« Ko je šel Elíja od tam,
je našel Elizeja, ki je oral. Ko je
šel mimo njega, je vrgel nanj svoj
plašč.
prim. 1. knjiga kraljev 19, 16.19
Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne

bo pretveza za življenje po mesu,
temveč služíte drug drugemu po
ljubezni.
Pismo Galačanom 5,13
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi sam odločil iti v
Jeruzalem.
Luka 9,51
26. JUNIJ – 1. JULIJ: ORATORIJ
(POLETNI POČITNIŠKI PROGRAM
ZA OTROKE).
30. junij – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim. Zadnji dan
v mesecu, spominski dan sv. Janeza Boska; pri obeh svetih mašah
molitve ob vaji za srečno smrt.
1. julij – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk
bolnih in ostarelih na domovih.
Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega.
2. julij – sobota: sobota po prvem
petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
3. julij – nedelja: 14. nedelja med
letom.

Božja beseda
Kajti tako govori Gospod: Glej, napeljal bom k njej mir kakor reko,
slavo narodov kakor poplavljajoč
hudournik, in boste sesali, v naročju vas bodo nosili, na kolenih
ljubkovali.
Izaija 66,12
Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je
bil svet križan zame, jaz pa svetu.
Pismo Galačanom 6,14
V katero koli mesto pa pridete in
vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: »Tudi prah
vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar
védite, da se je približalo Božje
kraljestvo.«
Luka 10,10-11
30. avgust – torek: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00.
31. avgust – sreda: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00.
1. september – četrtek: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00.

Namen apostolata molitve (junij)
ZA DRUŽINE
Molimo za krščanske družine po
vsem svetu, da bi na konkreten
način živele zastonjskost ljubezni
in svetost v vsakdanjem življenju.
Namen apostolata molitve (julij)
ZA OSTARELE
Molimo za ostarele, ki predstavljajo korenine in spomin naroda,
da bi njihove izkušnje in njihova
modrost pomagale mladim gledati
v prihodnost z upanjem in odgovornostjo.
Namen apostolata molitve (avgust)
ZA MALA IN SREDNJEVELIKA
PODJETJA
Molimo za mala in srednjevelika
podjetja, ki jih je hudo prizadela
gospodarska in družbena kriza, da
bi našli potrebna sredstva za nadaljevanje svojih dejavnosti v dobrobit družbe, v kateri živijo.

Za SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z domačim župnikom. Na srečanje prinesete izpisek iz rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki in izjavo o botrstvu. Na
srečanju se bomo poglobili v pomen in potek zakramenta svetega krsta, zato so na srečanje vabljeni
tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi je lahko odrasel in zgleden
katoličan. To pomeni, da je prejel zakramente (krst,
spoved, obhajilo, birmo, cerkveno poroko), redno
hodi k nedeljski sveti maši in ne živi v izven-zakonski
skupnosti.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v domači župniji vsaj dva meseca pred poroko, da uredimo
predporočni zapisnik. Zanj potrebujete krstno-samski
list, ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti
starejši od šestih mesecev. Pred poroko morate opraviti tečaj priprave na zakon (tečaj za zaročence). Na
drugem srečanju se pripravimo na potek obreda poroke. Pred poroko je zelo priporočljivo, da oba zaročenca opravita tudi zakrament svete spovedi.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se najprej dogovorite na Žalah, potem pa se oglasite v župniji, v
kateri je pokojnik živel. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku. Z župnikom se boste pogovorili o poteku krščanskega pogreba. Ob pogrebu se priporoča,
da se za pokojnika darujejo pogrebna sveta maša,
sveta maša 7. dan po pogrebu in sveta maša 30. dan
po pogrebu. Prav tako se priporoča, da se za pokojnika daruje sveta maša vsaj enkrat letno (na obletnico smrti). Namesto cvetja in sveč na grob lahko
darujemo za svete maše, za potrebe cerkve ali druge
dobrodelne namene.
OBHAJILO ZA BOLNIKE se deli na prve petke v mesecu. Če želite opraviti sveto spoved, prejeti sveto
obhajilo ali zakrament BOLNIŠKEGA MAZILJENJA na
domu pokličite župnika. Prav tako pa se lahko z župnikom dogovorite za reden mesečni obisk na domu.
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ŽUPNIJSKA PISARNA
Uradne ure so v torek, sredo in četrtek od 14.00 do
15.00 ure in vsak dan po sveti maši. Po dogovoru se
lahko oglasite tudi izven uradnih ur.
SVETE MAŠE
med tednom: 7.30 in 19.00
ob nedeljah: 8.30, 10.00 in 19.00

