
Bogoslužje
v soseskah  

Sv. Križa in  
Sv. Mateja

Prebačevo – Hrastje 21.4.2013

DOBRI PASTIR, VODI SVOJE LJUDSTVO!
Jezus naroča svojim apostolom, naj vztrajno molijo in prosijo 

Gospoda, da bi poslal novih delavcev v svoj vinograd. Sveti arški 
župnik Janez Marija Vianney je zapisal, da so bila tudi leta, ko je 
veliko molil, tudi leta največjih pa-
storalnih uspehov. Molitev je višek 
človeške govorice. Kdor se je nau-
čil moliti, ta se je naučil govoriti. 
Molitev je bistvena in nujna, če 
hočemo, da se bo število duhovnih 
poklicev pomnožilo. Molitev je ka-
kor tisti blagodejni dež, ki pada na 
sveže zelenje in je nujno potrebno, 
če hočemo, da bo to zelenje prine-
slo nove sadove. Nikoli se ne sme-
mo naveličati. Potrebno je ohraniti 
stare oblike molitve in iskati nove. 
Moder gospodar prinaša iz svojega 
zaklada novo in staro. Vemo pa, da 
ne moli molitveni obrazec, pa naj 
bo nov ali star, ampak moli posa-



mezen človek, ki je povezan in oživljen s Svetim Duhom. Sveti 
Duh prebiva v Cerkvi in v vernikih kakor v templju, moli v njih 
in pričuje o njihovem Božjem posinovljenju. Molitev ustvarja 
tisto ozračje vere, upanja in ljubezni, ki bo pospeševalo zorenje 
duhovnih poklicev in duhovnih voditeljev. Pridružimo se mno-
žici molivcev tudi kristjani naših sosesk, pa ne samo danes in te 
dni, ampak vse življenje.

Spet je pred nami Marijin mesec maj. Ob njej, ki je bila naj-
boljša žena, najboljša mati in najboljša vzgojiteljica, se bomo 
tudi mi učili lepega in osrečujočega življenja. Marija nam je dala 
Odrešenika Jezusa. Po njej nam je prišlo in nam še vedno prihaja 
vse lepo in dobro. Marija posreduje Jezusa tudi nam. Tudi za nas 
in za vse ljudi, do konca časov, je Jezus edina in največja sreča. 
Vse prejemamo od njega. Zato je Marijina želja in prošnja, naj 
se ob njej zbiramo kakor otroci okoli svoje dobre matere. Mari-

ja želi, da bi bili vsi vedno srečni. Marije pa ne častimo samo s 
pobožnostmi, z molitvijo in lepimi pesmimi, ampak predvsem 
s krščanskim življenjem. Marijino naročilo v Kani Galilejski, 
»karkoli vam Jezus poreče, storite«, velja tudi nam. Kot dobri 
otroci ne preslišijo in ne prezrejo svoje ljubeče matere, tako tudi 
mi ne preslišimo Marijine prošnje, saj gre za nas, za našo srečo 
na zemlji in v večnosti.

GODOVI IN SVETE MAŠE

April
22

PONEDELJEK
LEONID 19h † starši, bratje in sestre 

Vrhovnik
23

TOREK 
JURIJ 19h V zahvalo Mariji Pomagaj

24
SREDA

MARIJA KLEOPOVA 19h † Fani Čar

25
ČETRTEK

MARKO 19h Za Božji blagoslov

26
PETEK

MATI DOBREGA SVETA 19h † Ivan in starši Naglič

27
SOBOTA

CITA, devica 8h V dani namen

28
NEDELJA

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8h Prebačevo
10h Hrastje

† Marija Knific, obojni starši
† Marija, Anton, Toni Mrak 

29
PONEDELJEK

KATARINA 19h Za Božjo pomoč pri 
zdravljenju

30
TOREK 

PAVLINA, red. 19h V čast Svetemu Duhu in 
Materi Božji

Maj
1

SREDA
JOŽEF DELAVEC 
ZAČETEK MARIJINEGA 
MESECA

19h † Igor Dolenc



2
ČETRTEK

ATANAZIJ 19h † Janez, Ana Kadivec

3
PETEK

FILIP IN JAKOB, 
apostola

19h † Rajko, Mirjana Oblak

4
SOBOTA

FLORIJAN, mučenec 8h Za duhovnike in nove 
duhovniške poklice

5
NEDELJA

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8h
10h

† Franc, Nežka Vidic
Prebačevo: Za gasilce

6
PONEDELJEK

DOMINIK SAVIO 19h Urna maša

7
TOREK 

GIZELA 19h V čast svetemu Jožefu

8
SREDA

VIKTOR, mučenec 19h V čast Svetemu Duhu

9
ČETRTEK

GOSPODOV 
VNEBOHOD

8h
19h

Za odvrnitev hude ure
† Vinko, Marija Kimovec

10
PETEK

JOB 19h † Vinko Vilfan

11
SOBOTA

IGNACIJ, redovnik 8h † Jože Gerkman

12
NEDELJA

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8h
10h 

V čast Lurški Mariji
PRVO OBHAJILO  
V čast Srcu Jezusovemu in 
Marijinemu

ŠMARNICE
Šmarnice bomo imeli vsak dan ob 19. uri v 
Hrastju in ob 19.30 na Prebačevem. Prav vsi, 
otroci in odrasli, smo lepo povabljeni.

Kakor za komedijo, tudi za življenje ni pomembno, ali 
je dolgo, ampak ali je dobro odigrano. (Seneka)


