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6. VELIKONOČNA NEDELJA
Božja beseda zadnjih nedelj pred Gospodovim vnebohodom 

apostole pripravlja na čas, ko Gospod ne bo več navzoč med 
njimi v telesni podobi. Uči jih, da imajo dom, ki je narejen z ro-
kami. Dom niso samo stene, pokrite s streho, ampak je tam nek-
do, ki nas pričakuje, ki nas pogreša in si želi naše bližine. Zato 
doma ne ustvari gradbeni material, ampak ljudje. V tem domu 
pri nebeškem Očetu, Jezus pripravlja prostor tudi nam.

Kristjani smo ljudje, ki imamo tako dve domovini. Naša 
zemeljska domovina je velika dobrina in moramo biti hvale-
žni zanjo. Vendar vemo, da ima ta zemeljska domovina ome-
jen rok trajanja. To nam 
lepo povedo verzi ne-
znanega avtorja: „TA 
HIŠA MENI SLUŽI, A 
VENDAR MOJA NI. ZA 
MANO DRUGI PRIDE, 
JO TUDI ZAPUSTI. IN 
TRETJEGA, ČETRTEGA 
ODNESLI BODO IZ NJE: 
PRIJATELJ, ODGOVORI: 
ČIGAVA HIŠA JE!“

Bogoslužje



Zadnje besede umirajočega papeža Janeza Pavla II. so bile: 
„Pustite me oditi v Očetovo hišo.“ in komaj slišni „Amen!“

Ob poslednjem slovesu je kardinal Ratzinger dejal: „Verja-
mem, da nas papež gleda z okna Očetove hiše.“

PROŠNJI DNEVI
V času bujne rasti na naših poljih, travnikih in vrtovih, so vre-

menske nevšečnosti tiste, ki ogrožajo pridelke. Zato nas Cer-
kev že od začetka vabi, naj prosimo Boga za varstvo pred neurji, 
točo, pozebo, sušo in drugimi nesrečami, kakor tudi za blago-
slov dela človeških rok in razuma.

V velikem zaupanju v Božjo pomoč in njegov blagoslov se 
bomo zbrali k molitvi in prošnji za Božji blagoslov. Po eni stra-
ni je človek danes tako mogočen, da sega po zvezdah, po dru-
gi strani pa tako nebogljen. Tako 
malo je potrebno, da se vse zruši 
in popolnoma spremeni, žal mno-
gokrat v človeško škodo.

GOSPODOV VNEBOHOD
Štirideset dni po vstajenju je 

Jezus peljal učence proti Betani-
ji, se tam ločil od njih in se vrnil 
k Očetu. Praznik nam kaže pot k 
cilju, za katerega smo ustvarjeni. 
Apostoli so se po vnebohodu vr-
nili v Jeruzalem polni veselja, kajti 
vnebohod je bil očiten dokaz bo-
žanske narave njihovega Gospoda. Tudi za nas velja. Jezus se 
je kot Bog in človek vrnil v Očetovo slavo tudi za nas, da bi bili 
vedno z njim.

SKLEP MAJNIŠKE POBOŽNOSTI
„Veselimo se kristjani, danes pri Mariji 

zbrani, ker smo prišli mi, zdaj veseli vsi, k 
svoji ljubi Materi…“, tako poje naša lepa 
pesem.

Upam, da smo bili veseli, da smo se 
lahko zbirali pri Mariji in se ob njej učili. 
Ona je v polnosti izpolnila Očetovo voljo 
in tega uči tudi nas. Blagor nam, če smo se 
ob Mariji tega naučili.

GODOVI IN SVETE MAŠE
MAJ

26
PONEDELJEK Filip Neri 18.30 Urna maša

27
TOREK Julija 18.30 Urna maša

28
SREDA German 18.30 Urna maša, Prebačevo

29
ČETRTEK

GOSPODOV 
VNEBOHOD

8.00
18.30

† Bratje Kristanc
†Ivan Krevelj, Janko Eržen

30
PETEK Kancijan 18.30 † Adolf Potočnik

31
SOBOTA

OBISKANJE 
DEVICE MARIJE 18.30 † Alojz Močnik

JUNIJ

1
NEDELJA

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA
Justin

9.00 † Peter in starši Ocepek

2
PONEDELJEK Erazem 19.00 † Marija Berdom

3
TOREK Janez XXIII 19.00 † Milka Kadivec



4
SREDA

Peter, redovnik in 
mučenec 19.00 Po namenu

5
ČETRTEK Igor 19.00 † Tone Kopač

6
PETEK Norbert 19.00 Urna za Hrastje

7
SOBOTA Robert 19.00 Za duhovnike in nove duhovne 

poklice

8
NEDELJA

BINKOŠTI
SPOMIN PRIHODA 
SVETEGA DUHA

9.00 † Terezija in Janez Rekar

9
PONEDELJEK

MARIJA MATI 
CERKVE 19.00 Za pametne odločitve

10
TOREK Bogumil 8.00 Urna za Prebačevo

11
SREDA Barnaba 8.00 Urna za Hrastje

12
ČETRTEK Adelajda 19.00 † Ivanka Omers, 30. dan

13
PETEK Anton Padovanski 19.00 † starši Kastelic, Ovijač

14
SOBOTA Valerij 8.00 † Lojzka Erzar

15
NEDELJA

SVETA TROJICA
Vid 9.00 † Janez, Tone, Vida Kadivec

Ozri, Gospod, na češnje se cvetoče, na sneg drhtečih 
jablan se ozri – pšenica v bujni rasti valovi; obvaruj hude ure 
nas in toče.

Ozri se Bog na vse, kar človek hoče, za kar polaga temelje, 
gradi, da vse po tvoji volji dovrši in ne posluša, kar je – 
nemogoče.

Ozri na naše notranje se boje, usmili se v vrtincih nas 
strasti, podari svoje nam ljubezni mir.

Ozri na tiste se, ki pozabili na tvoje svete so zapovedi: 
odpri usmiljenja jim vrelce svoje.


