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7. VELIKONOČNA NEDELJA – PRAZNIK PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA

Dan prvega svetega obhaji-
la ostaja za vsako župnijo in za 
vsako skupnost eden najlep-
ših dni. Ko se veselimo z naši-
mi mladimi kristjani, ki bodo 
prvič prejeli Jezusa v svetem 
obhajilu, se odrasli spominja-
mo svojega praznika prvega 
svetega obhajila. Morda je od 
takrat minilo že veliko let ali 
desetletij… Morda se je v teh 
letih naša ljubezen do Jezusa 
»ohladila«. Morda smo poza-
bili na tisti »srečni dan«.

Jezus  nas še vedno čaka in vabi, prosi in kliče…
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vas bom 

poživil.
Morda nam je življenje prineslo velike preizkušnje, za katere 

smo prepričani, da jih nismo zaslužili. Morda smo doživeli ve-
lika razočaranja, nesrečen zakon, nezvestobo otrok, bolezni in 



izgube dragih ljudi. Koliko vprašanj nam je postavilo življenje in 
nam nanje ni odgovorilo. Kolikokrat smo morda brez besede, pa 
tudi brez odgovora Bogu zastavili vprašanje: ZAKAJ?

Danes nas Jezus zopet čaka in kliče samo zato, da bi nas osre-
čil. Pustimo mu!

Jezus nam je dal kot oporo-
ko ljubezni v hrano svoje sveto 
telo in v pijačo svojo sveto kri. 
On sam živi med nami pod 
podobama kruha in vina, ki 
jo darujemo nebeškemu Oče-
tu in izpolnjujemo njegovo 
naročilo, ki ga je dal pri za-
dnji večerji: »To delajte v moj 
spomin!«

Kristjani imenujemo evha-
ristično skrivnost tudi sveto Rešnje Telo, zakrament ljubezni, 
Jagnjetova gostija, lomljenje kruha, sveta večerja…

Verovati moramo Jezusovim besedam, ko je rekel: »Kdor je 
moje meso in pije mojo kri ima večno življenje in jaz ga bom 
obudil poslednji dan.« Prav je, da se zlasti odrasli vprašamo: 
Kdaj sem nazadnje, vredno in z ljubeznijo prejel Jezusa v svetem 
obhajilu? Še imam čas. Ni nemogoče, da bi bilo kdaj prepozno… 
Zaupajmo Jezusu! On nas ne bo razočaral.

BINKOŠTI
V moči Svetega Duha moramo biti vsi dobri vzgojitelji! 

KAKO VZGAJAMO OTROKE?
Če živi otrok sredi prepirov, se nauči prepirati.
Če živi otrok v strahu, se nauči bati.
Če živi otrok sredi pomilovanja, se nauči sam sebe pomilovati.
Če živi otrok sredi ljubosumnosti, se nauči sovražiti.



Če otroku dajemo poguma, se nauči imeti zaupanje.
Če otroka pohvalimo, se nauči priznavati druge.
Če otroka ljubimo, se nauči ljubiti.
Če otroka spoštujemo, se nauči postaviti si cilje.
Če z otrokom ravnamo »fair«, se nauči pravičnosti.
Če živi otrok sredi odkritosti, se nauči, kaj je resnica. 
Če živi otrok sredi prijaznosti, se nauči, kako lepo je živeti na 

tem svetu.
Če otrok živi v urejeni družini, doživlja, kako dober je Bog.
Če otroku ne ugodimo vsake želje, se nauči, da si na svetu ne 

more vsega privoščiti.
Če otrok razume, da ne more imeti vsega, kar vidijo njegove 

oči, ali kar poželi srce, bo znal biti zadovoljen s tem, kar bo 
imel in bo znal biti sredi tega sveta srečen.

NAJ BODO VSI NAŠI OTROCI SREČNI!

GODOVI IN SVETE MAŠE
Maj

13
PONEDELJEK

FATIMSKA MATI 
BOŽJA

19h  Urna maša za Hrastje

14
TOREK 

JUSTINA, 
mučenka

19h † Marjana Šuligoj

15
SREDA

ZOFIJA 19h † Peter Novak, hčerka Slavi

16
ČETRTEK

JANEZ 
NEPOMUK

19h † Frane Štirn

17
PETEK

JOŠT, spokornik 19h † Perčič, Štrukelj, sorodniki

18
SOBOTA

JANEZ, papež 8h Za Božje varstvo, zdravje in vero

19
NEDELJA

BINKOŠTI 8h
10h 

Za soseski sv. Križa in sv. Mateja
† Franc Tavčar, obletnica



20
PONEDELJEK

MARIJA MATI 
CERKVE

8h
19h

Urna maša za Prebačevo
† Marija, Stanko Prestor, Slavka 
Zupančič

21
TOREK 

TIMOTEJ, diakon 
in mučenec

19h V čast Materi Božji za duhovnike in 
duhovne poklice

22
SREDA

MARJETA 19h Urna maša za Hrastje

23
ČETRTEK

SOCERB, 
mučenec

19h † iz družine Štirn

24
PETEK

MARIJA POMOČ.
KRISTJANOV

19h † v čast Mariji Pomagaj v zahvalo

25
SOBOTA

URBAN, papež 8h Urna maša za Prebačevo

26
NEDELJA

PRAZNIK SVETE 
TROJICE

8h
10h

† starši in sestra Knific (Prebačevo)
† Peter Ocepek, družina Škulj

27
PONEDELJEK

BLAŽENI ALOJZIJ 
GROZDE

19h Urna maša za Hrastje

28
TOREK 

JUST, mučenec 19h † Adolf Potočnik

29
SREDA

MAKSIM 19h Za zdravje

30
ČETRTEK

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI – 
zap. praznik

8h
19h

Za sosesko sv. Križa in sv. Mateja
Urna maša za Prebačevo

31
PETEK

OBISKANJE 
DEVICE MARIJE

19h Urna maša za Hrastje

Junij 
1

SOBOTA
JUSTIN, 
mučenec

8h Za duhovnike in duhovne poklice

2
NEDELJA

9. NEDELJA MED 
LETOM

8h
10h 

† Vinko Vilfan
† Zmrzlikar in Perčič

Naša narodna zavest mora biti bolj vesela, sprošče-
na in dostojanstvena, predvsem pa odgovorna. 

(kardinal Rode)


