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30. APRIL 2023 št. 687 - 689
4. Velikonočna Nedelja - Dobrega pastirjaPON., 01.05. Jožef Delavec 

- praznik dela, d.p.
17:30
19:00

Zalog Rozalija Šmalc
Ana Dragan

TOR., 02.05. Atanazij 19:00 Jožica Živko

SRE., 03.05. Filip in Jakob ml. 19:00 Jože Hočevar, 10. obl.

ČET., 04.05. Florjan 17:30
19:00

Straža Po namenu - za pokojnega
Anton Vesel

PET., 05.05. Gotard 19:00 Marija in Franc Jakelj

SOB., 06.05. Dominik Savio 08:00
19:00

Straža Frančiška, Anton in Jože Kocjan
Alojzija Slavka Dular

NED., 07.05. 5. velikonočna nedelja
Slovestnost birme

07:00
10:00

Za žive in pokojne farane
V čast sv. Duhu za birmance
Marko Mesojedec, obl.

PON., 08.05. Bonifacij IV. 18:00
19:00 Zalog

Ivan Špringer, 30. dan
Anton Bučar. 10. obl.

TOR., 09.05. Izaija 19:00 Za zdravje

SRE., 10.05. Janez Avilski 19:00 Alojz, obl., pokojni Makše in Berkopec

ČET., 11.05. Pankracij 19:00 Straža Pokojni družine Lukšič

PET., 12.05. Leopold Mandić 19:00 Amalija Vodnik in Angelca Šulc

SOB., 13.05. Fatimska Mati božja 08:00
19:00

Straža Alojz Brce, Edi Ebrl in Tončka Brudar
Ludvika, starši in bratje Novak

NED., 14.05. 6. velikonočna nedelja
Bonifacij

07:00
08:30
10:00

Straža
Za žive in pokojne farane
Oče in brat Bobnar; Janez Boštjančič
Za nove duhovne poklice

PON., 15.05. Izidor in Zofija 19:00 Zalog Poljska sv. maša za Zalog in Loke

TOR., 16.05. Janez Nepomuk 19:00 Poljska sv. maša za Cegelnico 
in Lastovče

SRE., 17.05. Jošt 19:00 Izidor, Vojka in Ivana Košir

ČET., 18.05. GOSPODOV VNEBOHOD
Janez I.

17:30
19:00

Straža Poljska sv. maša za Stražo
Poljska sv. maša za Prečno

PET., 19.05. Peter Celestin 19:00 Starši Jančar in Krese, za zdravje 

SOB., 20.05. Bernardin Sienski 08:00
19:00

Straža Marija Kulovec
Alojzij Kukman, 4. obl.

NED., 21.05.
7. velikonočna nedelja,
sredstev družbenega 
obveščanja

07:00
08:30

10:00

Straža
Za žive in pokojne farane 
Robi in Stanko Košir, obl. 
ter sorodniki
Alojzija Doberdrug, obl.

MARIJA IN MESEC MAJ
Sv. Jožef Delavec, 1. maj 2023

Marija je za nas kristjane najpomembnejša 
žena sv. pisma, obenem pa najbolj 
priljubljena svetnica. Sveto pismo Marije ne 
omenja prav pogosto, čeprav je njena vloga 
pri Božjem odrešenju zelo pomembna. Kot 
zanimivost povejmo, da je Marija v Koranu 
omenjena večkrat kot v sv. pismu, kjer jo 
preroške knjige stare zaveze napovedujejo, nova zaveza pa 
spregovori o njeni pomembni vlogi. Prvo poimensko omembo 
Marije najdemo v Matejevem evangeliju. Marija je kot Jezusova 
mati postala mati vsega človeštva, vzor vsake matere in Božje 
služabnice, ki je na Božje naročilo odgovorila: “Zgodi se mi po 
tvoji besedi”. 
Nauk o Mariji se imenuje mariologija. Katoliški cerkveni koledar 
se Marijinega življenja in dogodkov, v katerih je vidna njena 
vloga, spominja več kot tridesetkat, poleg tega pa je mesec maj 
“Marijin mesec”. Marija je v učenju Cerkve pogosto prisotna, 
mnogi verniki se k njej obračajo s svojo priprošnjo. Nauk o 
Devici je izražen v spravni molitvi, kjer jo častimo: “Hvaljena 
bodi, vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi 
nje sveto in brezmadežno spočetje. Hvaljeno bodi njeno slavno 
vnebovzetje. Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.” Mariji 
na čast se v teh dneh zbiramo pri šmarnicah. Ta pobožnost se 
obhaja ves mesec maj. V Sloveniji jo je začel uvajati duhovnik 
Jernej Lenček leta 1851, in sicer kot bogoslovec v ljubljanskem 
semenišču. Pobožnost se je hitro razširila v vse slovenske 
kraje. Ime je dobila po knjigi Šmarnice (1855) Janeza Volčiča, 
ki je knjigo poimenoval po majski cvetlici. Ljudje so pobožnost 
obhajali pri Marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, 
molili litanije in peli Marijine pesmi. Danes imamo šmarnice 
večinoma po cerkvah. V zadnjih desetletjih so postale tudi neke 
vrste verouk za otroke.
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V HIŠI MOJEGA OČETA JE VELIKO BIVALIŠČ  (Jn 14,2)             
5. Velikonočna  nedelja, 7. maj 2023

Kakšen je mogoče naš sanjski dom? Mogoče vila na obali ali 
koča na planini. Za nekoga morda grad na hribu ali sodobno 
stanovanje v mestu. Vsak med nami ima svojo podobo 
popolnega. Ko je Jezus rekel učencem, da se vrača k Očetu, 
je dodal, da jim bo pripravil prostor. Kot naš sanjski dom na 
zemlji, tudi nebeško bivališče ni za vse po enaki predstavi. 
Ali to pomeni, da bo vsak med nami dobil svoj “sanjski dom” 
v nebesih? Toda, nebesa niso letovišče, polno počitniških 
hišic po okusu posameznikov. Nebesa pa so res kraj, kjer bo 
vsak deležen počitka in osvežitve, ki jo potrebuje. Katekizem nas uči, da so nebesa 
“poslednji cilj in uresničenje človekovih hrepenenj, stanje najvišje in dokončne sreče”. 
To pomeni, da Jezus misli na vsakogar od nas in se pripravlja, da nas bo sprejel v 
popolno bivališče.Dobro nas pozna. Ve, kaj nas bo osrečevalo. Toda ta “prostor” bo 
veliko več kot samo bivališče. Tam bomo našli samega Boga, ki poteši vsako žejo in 
izpolni sleherno hrepenenje. Z njim bomo v polnosti in brez ovir. Oči se nam bodo 
odprle in zagledali bomo njegovo lepoto, svetost in moč, in ta pogled nam bo vzel 
sapo. Jezus je obljubil, da nas bo vzel k sebi, da bomo tam, kjer je on. V njegovi bližini 
se vse izpopolni. Nebesa so neskončno boljša od sanjskega doma. 

TEDAJ STA NANJE POLAGALA ROKE IN 
PREJEMALI SO SVETEGA DUHA        (Apd 8,17)            
6. Velikonočna nedelja, 14. maj 2023 

Apostol Filip je v Samariji doživljal velik uspeh. Ob njegovem 
oznanjevanju je mnogo Samarijanov začelo verovati v Gospoda. 
Izganjal je tudi hudobne duhove, ljudi pa ozdravljal bolezni vseh 
vrst. Množice so se dajale krstiti v Jezusovo smrt in vstajenje ter 
doživljale veselje odrešenja. Zakaj so torej apostoli v Jeruzalemu 
poslali v Samarijo apostala Petra in Janeza? Kaj so ljudje tam še 
potrebovali? 

- Svetega Duha, prav njega! Tako kot je na binkošti spremenil življenje apostolom, ga 
je spremenil tudi Samarijanom. Kakšna je ta sprememba? Nekaj primerov. Osupljivo je 
bilo priča čudežnemu ozdravljenju, kot se je to zgodilo Samarijanom ali ga biti deležen 
kot nekateri izmed njih. Ko pa Sveti Duh pride v nas, lahko ozdravi naše ranjene 
spomine in nas osvobodi vzorcev greha, krivde in sramu. Dobro je, da znamo na pamet 
molitve ali svetopisemske odlomke. Še bolj čudovito pa je, če v nas živi Sveti Duh, ki 
nam po teh molitvah in odlomkih vdihuje novo življenje in veselje v srce. V resnici 
potrebujemo Svetega Duha, da nam prenavlja um, napolnjuje srce in nas ohranja 
povezane z Jezusom. - Pridi, Sveti Duh, napolni srca vernih. Pridi in napolni moje 
srce”.

RESNIČNA SLAVA JE SLAVA BOŽJE LJUBEZNI  (Jn 17,1-11a)
7. Velikonočna nedelja, 21. maj 2023   
Molitev, ki jo danes poslušamo v evangelijskem odlomku, je Jezus 
govoril po zadnji večerji, ko “je dvignil oči proti nebu”. Jezus je 
prosil za poveličanje, slavo, kar se nam zdi čudno, saj je imel pred 
sabo trpljenje. O kateri slavi je govoril? Slava v Svetem pismu 
kaže na razodevanje Boga in je znamenje njegove navzočnosti 
med ljudmi. Sedaj je Jezus tisti, ki bo razodel Božjo navzočnost 
in zveličanje človeštva. In to je naredil na veliko noč: dvignjen na 
križ je poveličan. Tu Bog razodene svojo slavo: odstrani zadnjo 
tančico in nas presune, kakor še nikoli. Odkrijemo, da je Božja 
slava ljubezen: čista, nepredstavljiva ljubezen. Naj Jezusova molitev postane tudi naša. 
Prosimo Očeta, naj odstrani tančice z naših oči, da bomo v Križanem in Vstalim videli 
Božjo ljubezen. Kolikokrat si Boga predstavljamo le kot gospodarja in ne kot Očeta, 
bolj sodnika, namesto kot usmiljenega Rešitelja. Bog pa se med veliko nočjo pokaže 
v ponižni ljubezni in prosi za našo ljubezen. Resnična Božja slava je slava ljubezni, ki 
daje svetu življenje. Seveda je ta slava nasprotna posvetni slavi. Ob veliki noči vidimo, 
da Oče poveliča Sina, medtem ko Sin poveliča Očeta. Danes se lahko vprašamo: za 
katero slavo živim? Za svojo ali za Božjo? Ali želim samo prejemati od drugih ali pa 
drugim dajati?

PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME v Prečni, v nedeljo, 7. maja 2023 
Sveta birma je zakrament, ki dopolnjuje sveti krst. Navadno se deli med sveto mašo, da se 
s tem pokaže zveza tega zakramenta s sveto evharistijo. To so trije zakramenti uvajanja v 
krščanstvo. Redni delivec zakramenta sv. birme je škof. Po evangeliju in pridigi birmovalec 
opozori birmance in pomembnost sv. birme. Povabi jih, naj skupaj pred botri in zbranimi 
verniki izpovedo svojo vero in se odpovedo grehu ter s tem obnovijo svoje krstne obljube. 
Birmovalec povabi zbrane, da v tihi molitvi prosijo Sv. Duha, naj podeli birmancem svoje 
darove. Nato stegne roki nad zbrane birmance in prosi Sv. Duha, naj pride nanje in jim 
podari polnost svojih darov. Vsak birmanec s svojim botrom sedaj pristopi k birmovalcu. 
Birmanec se najprej predstavi s tem, da glasno pove svoje ime. Boter položi birmancu 
desno roko na njegovo ramo. Bistveno znamenje pri sv. birmi je, da birmovalec položi roko 
na birmančevo glavo. Na čelu ga pokriža - mazili s sv. krizmo in pri tem govori: “Janez”, 
sprejmi potrditev - dar Svetega Duha”. Birmanec glasno odgovori: “Amen”. Birmovalec še 
reče: “Mir s teboj”. Birmanec odgovori: “In s tvojim duhom”.

SPOROČILA ŽUPLJANOM
V Umrl je in bil krščansko pokopan: Ivan Špringer, Cegelnica 40. Pokojni je bil 
rojen, 23. 03. 1939 v Podgori. Namesto cvetja in sveč, ali še poleg tega, so za pokojnega 
darovali 20 sv. maš. 
V Z namenom molitve za duhovne poklice bomo v nedeljo, 7. maja iz dekanije 
Novo mesto romali na Zaplaz. Avtobus bo zbiral romarje od Vavte vasi ob 14:00, malo 
pozneje bo v Prečni in nato v Cegelnici. V Marijinem svetišču bo ob 15:30 ura molitve 
in ob 16:00 sv. maša. Vožnjo boste plačali (5 eur) na avtobusu.


