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21. MAJ 2023 št. 690 - 692
7. Velikonočna NedeljaPON., 22.05. Marjeta Kasijska 19:00 Zalog Jelka in Alojz Špringer, obl.

TOR., 23.05. Socerb Tržaški 19:00 Ivan in Marija Bolte

SRE., 24.05. Marija Pomagaj 19:00 Jože, obl., Ana in Anton Rapuš

ČET., 25.05. Beda Častitljivi 19:00 Straža Zvonko Košir

PET., 26.05. Filip Neri 19:00 Ana Pleskovic

SOB., 27.05. Alojzij Grozde
08:00

19:00

Straža V čast Materi Božji za zdravje;
duhovnik Marko Levstik, obl.
Ivan Špringer

NED., 28.05. BINKOŠTI
Prvo sveto obhajilo

07:00
08:30
10:00

Straža
Za žive in pokojne farane
Tončka, Jože in sorodniki Pirc
Marija, obl. in Franc Kolenc; 
starši Škedelj

PON., 29.05. Marija, Mati Cerkve
binkoštni ponedeljek

16:30
17:30
19:00

Zalog
Straža

Poljska sv. maša za Češčo vas
Franc, starši in bratje Klobučar
Ana Pleskovic

TOR., 30.05. Kancijan in oglejski 
mučenci 19:00 V zahvalo Bogu in Mariji za prejete 

milosti

SRE., 31.05. Obiskanje Device Marije 19:00 Angelca Šulc

ČET., 01.06. Justin 19:00 Straža Jože Repše

PET., 02.06. Marcelin in Peter 19:00 Ana Kosec

SOB., 03.06. Karel Lwanga 08:00
19:00

Straža Cvetka Brezovar
Alojzija Slavka Dular

NED., 04.06. NED. SVETE TROJICE
Peter Veronski

07:00
08:30
10:00

Straža
Za žive in pokojne farane
Ana, 3.obl., Olga, 33.obl., in sorod. Pirc
Janez Bozovičar in starši Slak

PON., 05.06. Bonifacij 19:00 Zalog Za varno pot in srečno vrnitev

TOR., 06.06. Norbert 19:00 Anton Vesel

SRE., 07.06. Robert 19:00 Rozalija Ljudmila Špringer, 30. dan

ČET., 08.06. SVETE REŠNJE TELO IN 
SV. REŠNJA KRI

08:30
19:00

Straža Marija Kulovec
Za žive in pokojne farane

PET., 09.06. Primož in Felicijan 19:00 Ana Pleskovic 

SOB., 10.06. Bernardin Sienski 08:00
19:00

Straža Rozalija Turk, obl.
Alojzija Slavka Dular

NED., 11.06. 10. nedelja med letom
Barnaba

07:00
08:30
10:00

Straža
Za žive in pokojne farane 
Jože Avguštin, obl. in starši
Ivan in Rozalija Špringer

DELOVANJE SVETEGA DUHA (Jn 20,19)

BINKOŠTI in Prvo Sveto Obhajilo, 
28. maj 2023

Današnje prvo berilo govori, kako 
Sveti Duh želi, da bi vsi slišali veselo 
blagovest in se povezali po veri 
v Jezusa. Možje in žene iz vsega 
znanega sveta so prišli v Jeruzalem 
na praznik binkošti. Med sabo so 
govorili različne jezike. Ko pa je 
Sveti Duh prišel na vernike, zbrane v 
dvorani zadnje večerje, je množica zaslišala učence oznanjati 
veličastna Božja dela, vsak jih je razumel v svojem jeziku. Ta 
prikaz Božje moči jim je pomagal, da so začeli verovati. 
Ta čudež med zbranimi z vsega sveta, pa se ni zgodil samo tam 
in takrat. V Apostolskih delih beremo o Filipu, ki je govoril 
etiopskemu dvorjanu; o Petru, ki je v veri poučil rimskega 
stotnika Kornelija; ali pa o Pavlu, ki je oznanjal atenskim 
filozofom. Isti Duh je prišel na tiste, ki so oznanjali, in na 
tiste, ki so jih poslušali. Duh je podrl ovire in po evangeliju 
združil ljudi. 
Sveti Duh še vedno želi podirati zidove med ljudmi in jih 
združevati. Po svetem krstu smo vsi povabljeni k temu 
poslanstvu Cerkve. Kako? Začnemo lahko tam, kjer živimo. 
Zagotovo bomo srečali koga v družini ali med sosedi, ki prave 
resnice o krščanstvu ne pozna dobro. Morda kdo prihaja iz 
druge države. Z besedo in življenjem jim predstavimo Jezusa, 
za dar vere pa tudi molimo k Svetemu Duhu.



SVETA TROJICA - ZGLED POPOLNE LJUBEZNI  (Jn 3, 16-18)             
Nedelja Svete Trojice, 4. junij 2023

Prvo nedeljo v juniju obhajamo slovesni praznik Svete Trojice, 
ki nam daje v češčenje božansko življenje Očeta, Sina in Svetega 
Duha. To je življenje popolnega občestva in ljubezni, začetek 
in cilj vsega: Boga. V Sveti Trojici vidimo tudi vzorec Cerkve, v 
katero smo po krstu poklicani, da bi ljubili, kakor nas je ljubil 
Kristus. Ljubezen je znamenje, ki kaže vero v Boga Očeta, Sina 
in Svetega Duha. Ljubezen je prepoznava za kristjana, nasprotje 
pa sovraštvo. Vsi smo poklicani oznanjati sporočilo, da je “Bog 
ljubezen” ter da čuti z nami. On nam je blizu, saj je vedno ob nas 
ter z nami deli naše veselje in bolečino ter naše upanje. To ljubezen je težko razumeti, 
vendar jo čutimo, ko smo blizu Jezusu. On nam vedno odpušča, On nas čaka, On nas 
tako zelo ljubi. Jezusova ljubezen pa je Božja ljubezen. Sveti Duh, dar vstalega Jezusa, 
nam posreduje Božansko življenje in nas vključuje v Sveto Trojico, ki je življenje 
ljubezni in medsebojnega služenja in podelitve. Oseba, ki ljubi je odsev Svete Trojice. 
Tudi župnija, kjer se imajo farani radi in si podeljujejo duhovne in materijalne dobrine, 
je odsev Svete Trojice. Praznik Svete Trojice je povabilo, da se globlje zavemo delovanja 
treh božjih oseb v našem življenju. Vabi nas, da odkrivamo Očeta, Sina in Svetega 
Duha ter se jih oklenemo, da bi lahko živeli polno in se veselili zakladov, ki jih ne 
razjedata ne molj ne rja.  

JEZUS JE TISTI, KI SE DAJE ZA DRUGE    (Jn 6, 51-58)            
Sveto Rešnje Telo in Kri; četrtek, 8. junij 2023 

Duhovnik med mašo pri spremenjenju ponavlja Jezusove besede: 
“To je moje telo...,to je moja kri...” Kaj pomeni vse to? To je kruh 
in vino, ki ju je dala narava: zemlja, voda, zrak, sonce, dež, veter, 
vročina in hlad. Zraven je tudi človekovo delo, ko je oral, sejal, 
okopaval, obrezoval, škropil, žel, trgal, mlel... Sodelovali so še tisti, 
ki so izdelali orodje, stroje, škropiva, posode... Jezus je s svojim 

telesom in krvjo povezal naravo in človeka. On vse posvečuje in vsemu daje svojo Božjo 
navzočnost. Ves se razdaja. Ljudje po naravi neradi dajemo, mnogo raje jemljemo. Zakaj 
so na svetu prepiri, sovraštvo in vojne? Nekateri hočejo jemati, česar jim drugi nočejo 
dati. Jezus je drugačen, ker se daje in daje. Med nami postaja kruh in ga ponuja, naj ga 
vzamemo in jemo. Računsko vzeto, se Jezusu to ne izplača. Tudi kruhu se ne izplača, 
da se daje v jed. V resnici pa se spremeni v višji način bivanja. Spremeni se v življenjsko 
moč človeka, ki ga je jedel, da postane močan in zdrav, sposoben za delo in za ljubezen. 
Enako se materi ne izplača roditi in vzgajajti otroke ter skrbeti za družino. Vsega tega 
ji nihče ne more poplačati. Toda njeno dajanje se spremeni v višjo obliko. Svetu je 
dala novega človeka, ki ga ne more dati nihče drug kot ona. Podobno velja za očeta v 
družini, za učitelja v šoli, za delavca v tovarni, za zdravnika v bolnici, za duhovnika v 
župniji; za vsakogar, ki se daje in mu ne gre za lastno korist. Dajanje se nikomur ne 
izplača, toda človeštvo od takih dajalcev živi. Kruh so in kri za življenje sveta. Če jih bo 
malo, bo svet obubožal, če jih zmanjka, bo svet umrl. Jezus se je povsem dal in se še 
daje, zato svet od njega živi.

TELOVO - Sveto Rešnje Telo in Kri  
Četrtek, 8. junij 2023
   
Ta dan obhajamo veliki in zapovedani praznik - Telovo. 
Cerkev slovesno praznuje največjo skrivnost naše vere: 
resnično, bistveno in zakramentalno navzočnost Boga - v 
kruhu in vinu. Skupaj s starozaveznim očakom vzklikamo: 
“Kajti kateri veliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu 
Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo?” Res, naša vera je edinstvena -samo “naš” 
Bog je tako velik, da se da na milost in nemilost človeku, ki ga ljubi. - Zgodovinsko 
je praznik mlad, čeprav je vera v navzočnost Jezusa živa že od začetka krščanstva. 
Češčenje te podobe med verniki pa je bolj očitno “šele” od 11. stoletja. Kot poseben 
praznik za vso Cerkev pa ga obhajamo od 13. stoletja. Takrat so uvedli javne procesije z 
Najsvetejšim in izpostavljanje tega v češčenje. - V župniji Prečna bomo imeli procesijo 
Svetega Rešnjega Telesa ta dan po sveti maši, ki bo v župnijski cerkvi ob 19. uri. Verni 
farani, lepo vabljeni k sv. maši in procesiji! 

PRAVIČNI IN GREŠNI LJUDJE   (Mt 9, 9-13)
10. nedelja med letom, 11. junij 2023   

Ko je Jezus mitničarja Mateja povabil, naj hodi za njim, je tvegal, da 
se bo zameril judovskim veljakom. Cestninarje so imeli za odpadnike 
od naroda in vere; nevredne, da bi se pošten Jud družil z njimi. Jezus 
pa je šel celo dlje, saj je šel celo v njegovo hišo in obedoval z njegovimi 
prijatelji. Lahko pa sklepamo, da Jezus tega ni samo tvegal, temveč 
je to storil celo namerno. Farizeji naj se le vznemirjajo in pohujšujejo 
nad njegovim ravnanjem. Kar naj preverjajo tudi pravilnost svojega 

ravnanja! Naj se zamislijo nad besedami Svetega pisma, ki jih po preroku izreka Bog: 
“Usmiljenja hočem in ne daritve.” Morda so pravkar prišli iz templja, kjer so opravili 
daritev in se držali pravil, kako naj bodo oblečeni, kakšna besedila naj izgovarjajo, 
kdaj naj stojijo, sedijo, se priklanjajo... Tega naj se kar držijo, a naj enako izpolnjujejo 
tudi druga navodila Svetega pisma, ki urejajo človeška razmerja. Tudi med nami se 
najde kdo, ki poudarja pomen izpolnjevanja cerkvenih navodil. Ta so potrebna, saj 
urejajo naše odnose do Boga. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da se ljubezen do Boga 
preverja po ljubezni do človeka. Nimamo pravice obsojati človeka, ki je drugačnega 
prepričanja, drugačne vere, ki je morda razvezan, neveren, druge narodnosti in vere. 
Samo Bog ve za njegovo notranjost, ali je v njemu kaj hotenega zla, zato ga more 
samo Bog pravično presojati. Ni treba vsega odobravati, kar drugi storijo, toda do njih 
moramo biti razumevajoči in “usmiljeni”. Brez tega so vse naše daritve in molitve brez 
vrednosti. Če bi Jezus prišel iskat pravične, - ali bi koga našel? Sam pravi, da je prišel 
iskat in zveličat grešnike. Hvala mu! 

SPOROČILA ŽUPLJANOM
V Krsta in poroke v zadnjem času nismo imeli.
V Umrla je in bila krščansko pokopana: Rozalija Ljudmila Špringer, rojena Verček, 
Cegelnica 40. Pokojna je bila rojena, 16. 9. 1945 v Novem mestu. Za njeno zveličanje 
so darovali za 17 sv. maš, ki bodo v župnijski cerkvi, za “gregorijanske” sv. maše (30 sv. 
maš), ki bodo drugje in 400 € za župnijsko cerkev.  Žalujočim župljani izražamo sožalje 
in spomin v molitvi in sv. maši.


