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7. velikonočna nedelja  

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,11-19) 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, 
ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno 
kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v 
tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden 
izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se 
izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na 
svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil 
sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem 
od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso 
od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. 
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se 
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.« 

BINKOŠTI 

Obljubo, ki jo je Jezus dal apostolom, je izpolnil na binkoštni 
praznik, petdeseti dan po svojem vstajenju. Sveti Duh je 
prišel nad apostole in nad vse, ki so bili zbrani skupaj z 
njimi. Spominjali so se vsega, kar jim je Jezus povedal. 
Opogumil jih je, da so premagali strah in malovernost ter dali Bogu na razpolago 
vse svoje sposobnosti in tudi življenje. Tako so se prepustili delovanju Svetega 
Duha, ki jih je povsem spremenil. V njegovi moči so oznanjali Jezusa v 
Jeruzalemu in po vsem takrat znanem svetu. Zato so binkošti rojstvo Cerkve, 
božjega ljudstva nove zaveze. Temu ljudstvu se posameznik pridruži s svetim 
krstom, birmo in evharistijo, ki so zakramenti uvajanja v krščanstvo. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 14. maja ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni! 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov, ki zaradi zdravstvenih težav 
ne morejo več redno obiskovati bogoslužja, bo tudi letos na binkoštno nedeljo 
ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje, zato se priporočamo za pecivo. 

Prvo sveto obhajilo bo v naši župniji 27. maja. Prvoobhajanci imajo duhovno 
obnovo 18. in 19 maja v Reki nad Laškim. Spremljajmo jih z molitvijo. 

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! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. maj 

7. velikonočna nedelja 

Fatimska Mati Božja 

    800   † Marija Vrenko (30. dan) 
   930  † Alojz Potočnik 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracar 
1600   Sv. Miklavž: †† Jože, Marija  
           in Stanko Kopinšek 

PONEDELJEK, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

  800   † Jožica Rakovec 
1800   † Angela Špiljak 

TOREK, 15. maj 
Izidor, kmet 

   800  v zahvalo 
1800   † Ivan Vouk (obl.) 

SREDA, 16. maj 
Janez Nepomuk, duh., muč. 

   800  † Jožica Rakovec 
1800   † Jože Ozmec (5. obl.) 
1900  Tremerje: † Hinko Zupanc 

ČETRTEK, 17. maj 
Jošt, puščavnik 

    800   † Jožica Rakovec 
1800   † Cecilija Fajs (obl.) 

PETEK, 18. maj 
Janez I., papež, mučenec 

    800   † Jožica Rakovec 
1800   † Marija Berger 

SOBOTA, 19. maj 
Krispin, redovnik 

   800   † Jožica Rakovec 
1800   za srečno zadnjo uro 

NEDELJA, 20. maj 

BINKOŠTI 

Bernardin Sienski, duhovnik 

     800   † Rafael Trobiš 
   930  † Božidar Safran 
1800   † Pavel Mejaš 
1100   Tremerje: za žive in †† župljane  
                              in dobrotnike 
1600   Sv. Miklavž: †† Veronika in Alojz  Zakelšek 
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