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6. VELIKONOČNA NEDELJA

SVETILKA TVOJEGA TELESA JE OKO
Oče! Tako nebogljene so, tako dragocene. Zjutraj se ozrejo v 

nov dan. Ustavijo se na glavi in preverijo pramen las. Pri molitvi 
se zaupno ozirajo v podobo Matere Bož-
je. Da bi bila kontrolna naloga čim lažja. 
Na poti v šolo še zadnji pogled na speče 
kužke. Pa tisti vznemirljivi pogledi, ki so 
iskali prav njo v prvi vrsti in med odmo-
rom skušali ujeti njen pogled. Pri ma-
lici so bile zazrte v največji sendvič, po 
pouku pa so iskale najbližjo pot do vrat. 
Te oči so buljile v nov motor, spremljale 

so žogo na igrišču in kot magnet so se prilepile na računalniški 
ekran. Ob večerih so se tolikokrat ozrle na TV, da so se sredi 
noči onemogle zaprle. Te moje oči so videle toliko lepih stvari, 
tolikokrat so zasijale od radosti, ko se je očka vrnil iz službe. Ko 
je vendarle v šoli kontrolna naloga bila pet. Ko se je tudi njen 
pogled zazrl vame. Ko sem nestrpen odvijal darilo. Ko sem za-
gledal prve snežinke v pozni jeseni. Ko se je Peter Prevc dotolkel 
do medalje. Ko mi je mami prvič postregla z najljubšo hrano. 

Bogoslužje



Ko sem prvič z očkom prijel za volan. Ko sem sosedi prinesel 
stvari iz trgovine. Ko sem stopil iz spovednice... Te moje oči pa 
so videle tudi toliko žalosti, tolikokrat so že dovolile solzam, da 
so zapustile svoje zapornice. Ko sta se skregala ati in mami. Ko 
nisem bil sprejet na želeni šoli. Ko me je razočaral prijatelj. Ko 
sem bil lačen, žejen, bolan... Ker sva se skregala z bratom. Ker 
mi niso dovolili … Bog ve, kaj vse. Pa glej, za toliko stvari, do-
godkov in ljudi so moje oči ostale slepe. Nisem opazil, da me je 
mami zjutraj pobožala, preden sem šel v šolo. Da se mi je sonce 
prijazno nasmehnilo. Da me vsako pomlad pozdravijo vijolice 
na poti. Da me šofer v avtobusu takrat ni nadrl. Da mi je sošolec 
dal prednost pri malici. Da mi je pri nogometu prijatelj podal 
žogo in sem dal gol. Da mi tista šepetalka v drugi vrsti vselej 
pokaže zvezek, da prepišem nalogo. Da zvečer mami  še pozno v 
noč lika moje srajce in hlače in mi peče torto za rojstni dan.  Da 
sem slep celo za to, kaj vse je Gospod dal prav meni. Da, mno-
gokrat sem slep, da gledam pa ne vidim. Gospod, prosim te, naj 
vidim v svojem življenju tvojo dobroto. 

PROŠNJI DNEVI
Prošnji dnevi so dnevi pred Gospodovim 

vnebohodom. V teh dneh se kristjani še z ve-
čjim zaupanjem obračamo v svojih molitvah 
k dobremu nebeškemu Očetu, da bi nam dal 
vsega, kar potrebujemo za dušo in telo. V pro-
šnjih procesijah marsikje pokažejo  tudi na zu-
naj zaupanje v Gospoda. To ni razkazovanje, 
pač pa zaupanje in izpopolnjevanje Jezusove 
besede: „Kdor bo mene priznal pred ljudmi, 
njega bom jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.“ Vse 
tri dni smo lepo povabljeni k molitvi in sveti maši.



GOSPODOV VNEBOHOD
Nobeno krščansko praznovanje ni samo 

spominjanje nečesa preteklega. Ob spo-
minjanju se ustvarja nov življenjski stik s 
Kristusom, na katerem se je tisto, česar se 
spominjamo, že uresničilo.

Vnebohod pomeni dovršitev Kristuso-
vega vstajenjskega poveličanja. Praznik 
nam v živo kliče v spomin, da tista luč, ki 
je zasijala v velikonočnem jutru, sveti na 
vse nas kot svetilnik, ki kaže varno pot v 
pristan. Slava, ki jo je dosegel Jezus, bo 
tudi naša slava. Nebesa so prostor v Bož-
jem veličastvu namenjen tudi nam. V obhajanju svete evharisti-
je naj bi bili vedno znova in vedno globlje pritegnjeni v območje 
njega „ki, se je vzdignil v nebo, da bi nas storil deležne svojega 
božanstva.“

GODOVI IN SVETE MAŠE
MAJ

11
PONEDELJEK

Odo 18.30 Urna za Hrastje

12
TOREK 

Leopold 19.00 Urna maša za Prebačevo, Prebačevo

13
SREDA

Fatimska Mati 
Božja

18.30 Urna za Hrastje

14
ČETRTEK

GOSPODOV 
VNEBOHOD

8.00
18.30

Urna maša za Prebačevo
† Marija in Vinko Kimovec

15
PETEK

Zofija 18.30 † Nikolaj Vidic

16
SOBOTA

Janez Nepomuk 18.30 † Vinko Vilfan



17
NEDELJA

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
10.00

Za duhovnike in nove duhovne poklice
† Franc Tavčar, obl.

18
PONEDELJEK

Janez 18.30 Urna za Prebačevo

19
TOREK 

Peter 18.30 † starši Peternelj in brat Rudi

20
SREDA

Bernardin 18.30 † Dragica Pavić, 30. dan

21
ČETRTEK

Timotej 18.30 † Peter Novak in hčerka Slavi

22
PETEK

Marjeta 18.30 † Katarina Rozman

23
SOBOTA

Janez 18.30 Lurški Mariji v zahvalo za zdravje

24
NEDELJA

BINKOŠTI - PRIHOD 
SVETEGA DUHA

8.00
10.00

† starši, Janez in Franc Prestor, Hrastje
Za gasilce, Prebačevo

25
PONEDELJEK

MARIJA MATI 
CERKVE

8.00
18.30

† Marinka Perčič
† Beleharjevi in Milharjevi

26
TOREK 

Filip Neri 18.30 † Katarina Rozman

27
SREDA

Julij 18.30 † starši in brat Mrak

28
ČETRTEK

Just 18.30 † Dominik, Ivanka Cerar

29
PETEK

Maksim Emonski 18.30 Po namenu

30
SOBOTA

Kancijan 18.30 † Marija Juhant

31
NEDELJA

NEDELJA SVETE 
TROJICE

8.00
10.00

† starši in sestra Knific
Po namenu


