MAJ 2022
1. maj – nedelja: 3. velikonočna nedelja. Začetek šmarnic za otroke in
mlade.
Božja beseda
Peter in apostoli so odgovorili: »Bog
naših očetov je obudil Jezusa, ki ste
ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog
pa ga je kot voditelja in odrešenika
povišal na svojo desnico. In mi smo
priče teh dogodkov.«
prim. Apostolska dela 5,29.31-32
Jaz, Janez, sem videl in slišal glas
mnogih angelov. Njih število je bilo
desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč.
Razodetje 5,11
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je
rekel Petru: »Gospod je.«
Janez 21,7a
2. maj – ponedeljek: ob 9.00 družabno srečanje za starejše.
4. maj – sreda: prva sreda v mesecu;
ob 18.15 molitvena ura za zakonce,
starše in družine.

5. maj – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
5. maj – četrtek: ob 20.00 srečanje
za starše birmancev in birmank.
6. maj – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh
svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
7. maj – sobota: sobota po prvem
petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
8. maj – nedelja: 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja.
Božja beseda
Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno
spregovorila (Judom): »Vam bi se
morala najprej oznaniti Božja beseda. Ker pa jo zavračate in se sami
nimate za vredne večnega življenja,
glejte, se obračava k poganom.«
Apostolska dela 13,46

Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti,
iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred
Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila,
v rokah pa so držali palmove veje.
Razodetje 7,9
Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce
poslušajo moj glas; jaz jih poznam in
hodijo za menoj.
Janez 10,27
9. maj – ponedeljek: ob 9.00 družabno srečanje za starejše.
11. maj – sreda: ob 20.00 seja ŽPSja.

novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva
zemlja sta izginila in morja ni bilo
več. Videl sem tudi sveto mesto,
novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba
od Boga.
prim. Razodetje 21,1-2a
Jezus je rekel: »Novo zapoved vam
dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi
vi ljubite med seboj! Po tem bodo
vsi spoznali, da ste moji učenci, če
boste med seboj imeli ljubezen.«
Janez 13,34-35
16. maj – ponedeljek: ob 9.00 družabno srečanje za starejše.

12. maj – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.

18. maj – sreda: ob 18.00 srečanje
birmovalca (škofa) z birmanci in birmankami. Ob 19.00 sveta maša.

13. maj – petek: začetek birmanske
9-dnevnice.

19. maj – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.

14. maj – sobota: izlet članov in članic župnijske Karitas.

22. maj – nedelja: 6. velikonočna
nedelja, nedelja turizma. Ob 10.00
praznik zakramenta svete birme.

15. maj – nedelja: 5. velikonočna
nedelja.
Božja beseda
Tiste dni sta Pavel in Barnaba vlivala
pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri.
prim. Apostolska dela 14,22a
Jaz, Janez, sem videl novo nebo in

Božja beseda
Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da
vam ne nalagamo nobenega drugega
bremena kakor tale nujna določila:
vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih
živali in nečistovanja. Če se boste
tega varovali, boste prav ravnali.
Apostolska dela 15,28-29

Mesto ne potrebuje ne sonca ne
lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov
svetilnik je Jagnje.
Razodetje 21,23
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal
moje besede in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri
njem.«
Janez 14,23
23. maj – ponedeljek: ob 9.00 družabno srečanje za starejše.
24. maj – torek: spominski dan Marije Pomočnice Kristjanov; pri vseh
svetih mašah blagoslov Marije Pomočnice.
26. maj – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
29. maj – nedelja: 7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega
obveščanja. Ob 10.00 praznik zakramenta prvega svetega obhajila.
Božja beseda
Tiste dni je Štefan 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 in Sina človekovega, ki stoji
na Božji desnici!«
Apostolska dela 7,55-56

Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je
govóril: »Glej, pridem kmalu in z
mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu.
Jaz sem Alfa in Ómega, Prvi in Zadnji, Začetek in Konec.«
Razodetje 22,12
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k
nebu in molil: »Oče, hočem, naj
bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj
tam, kjer sem jaz, da bodo gledali
moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si
me ljubil pred začetkom sveta.«
prim. Janez 17,24
30. maj – ponedeljek: ob 9.00 družabno srečanje za starejše.
31. maj – torek: zadnji dan v mesecu, spominski dan sv. Janeza Boska;
pri obeh svetih mašah molitve ob
vaji za srečno smrt.
2. junij – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
3. junij – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk
bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega.
4. junij – sobota: sobota po prvem
petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.

5. junij – nedelja: BINKOŠTI. Ob
10.00 zaključek veroučnega leta.
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
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
Namen apostolata molitve (maj)
Za vernost mladih
Molimo za mlade ljudi, poklicane k
življenju v polnosti, da bi v Mariji odkrili njeno poslušajočo držo, globino
razločevanja, pogum vere in predanost služenju.

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

