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6. velikonočna nedelja 

 

Prvo sveto obhajilo 

Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. Enajst naših mladih 
kristjanov  (Ana, Gašper, Lana, Matjaž, Mateja, Nika, Sebastjan, Vid, Urh, Zala in  
Živa)  bo (je) prvič prejelo zakrament svete evharistije. Molimo zanje in za 
njihove družine. 

Vnebohod 

Jezus je po svojem trpljenju in smrti z mnogimi znamenji dokazal, da živi. 
Prikazoval se je apostolom in jih opogumljal. Štirideseti dan po vstajenju je šel 
z njimi na Oljsko goro. Obljubil jim je, da jim bo poslal Svetega Duha, ki jim bo 
pomagal vse to razumeti. Pred njihovimi očmi se je vzdignil in oblak ga je 
zastrl. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, sta stala pri njih dva moža v 
belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj strmite in gledate v nebo? Ta 
Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v 
nebo.« 
Praznik nam govori tudi o tem, kje je naše zadnje bivališče. Gospod je odšel, da 
nam pripravi prostor pri nebeškem Očetu. In jaz in ti? Samo sprejeti morava to 
»rezervacijo«: preprosto, veselo in zvesto življenje po evangeliju. 

Na praznik ni verouka, otroci naj pridejo k sveti maši. 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov 

Srečanje vseh, ki se zaradi starosti ali zdravstvenih težav ne zmorejo več redno 
obiskovati bogoslužja, bo letos v nedeljo, 15. junija pri sveti maši ob 9.30. Po 
maši bo prijateljsko srečanje.  

Zbiranje materialne pomoči ob poplavah v Srbiji in BiH 

Na predlog Slovenske škofovske konference je  današnja nabirka namenjena 
prizadetim v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Nabirko lepo priporočamo! 

Tudi Slovenska karitas zbira denarno pomoč za poplavljene v Srbiji in 
BiH. Dar lahko posredujeta na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 
Ljubljana, TRR : SI56 0214 0001 5556 761, Namen: POPLAVE SRBIJA IN BIH, 
Sklic: SI00 625, Koda namena: CHAR, BIC banke: LJBASI2X. Lahko prispevate 5 
EUR tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. 

Poleg denarne zbira Slovenska karitas zbira tudi materialno pomoč predvsem: 
higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in šampon za 
osebno nego, pasta in ščetke), higienski robčki in plenice, 
voda in trajna ter dobro zapakirana osnovna hrana, ki ne potrebuje hlajenja 
(predvsem hrana v konzervah - pašteta, ribe, narezek) 
oblačila za otroke, bombažno posteljnino, brisače, novo spodnje perilo in 
nogavice – drugih oblačil ne zbirajo. 
Hrana in higienske pripomočki se bodo v tem tednu zbirale tudi v 
poslovalnicah Hoferja. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. maj 

6. velikonočna nedelja 

Urban I., papež 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930   †† Antonija in Janez Zupanc 
1800   † Ana Kamšak (gr. 19) 
1030   Tremerje: v zahvalo za zdravje  
                              in za verne duše 
1600   Miklavž: †† Angela Cencen  
                                 in Dragica Vodušek 

PONEDELJEK, 26. maj 
Filip Neri, duhovnik 

   800  za mlado družino, po namenu 
1800   † Ana Kamšak (gr. 20) 

TOREK, 27. maj 
Alojzij Grozde, mučenec 

     800  † Ana Kamšak (gr. 21) 
1800   † Rudi Krznar 

SREDA, 28. maj 
German Pariški, škof 

   800    † Ana Kamšak (gr. 22) 
1800   po namenu 
1900   Tremerje:  †  

ČETRTEK, 29. maj 
Gospodov vnebohod 

   800    † Ana Kamšak (gr. 23) 
1800   po namenu 

PETEK, 30. maj 
Servul Tržaški, mučenec 

   800    † Ana Kamšak (gr. 24) 
1800   †† Ana Marija Habjan (obl.) 
1800   † Marija Bouha 

SOBOTA, 31. maj 
Obiskanje Device Marije 

   800    † Ana Kamšak (gr. 25) 
1800   † Angelca Pirtovšek 

NEDELJA, 1. junij 

7. velikonočna nedelja 

Justin, mučenec 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930   † Mirko Babovič (obl.) 
1800   † Ana Kamšak (gr. 26) 
1030   Tremerje: † Ivan Knešak (5. obl.) 
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