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PODARJATI MIR
Kolikim ljudem manjka notranji mir. Kako močno potrebuje-

mo zdravilno navzočnost Kristusovega Duha ljubezni in miru. 
Kristus je imel notranji mir, zato ga je lahko podaril svojim učen-
cem. Temelj njegovega miru je bil v notranjem razmerju, ki ga je 
imel z Očetom. V današnjem evangeliju kar petkrat omenja Očeta 
in govori o povezanosti z njim. Kristus pa tudi nam daruje svoj  
mir. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Kristus nam pokla-
nja svoj mir, ki ga težave in žalosti ne morejo vzeti. Njegov mir 
ni odvisen od zunanjih okoliščin, je drugačen, kot tisti, ki ga daje 
svet. Ta mir lahko posredujemo drugim le, če ga nosimo v srcu. 
Kristus je Božji zdravnik, on nam pomaga ozdraviti rane notranje-
ga nemira, ki ga je v nas povzročil greh. Kristusov mir je mir čistih 
src, je mir tistih, ki si prizadevajo za življenje po Božjih zapovedih. 
Kdor ljubi Boga, se drži njegovih zapovedi. 

Tvoji umirjeni koraki skozi žitna polja in na poti v tempelj 
so neslišen odmev tišine. Naš spremljevalec pa je hrup. 
Prenasičeni smo z divjimi ritmi in venomer se nam mudi. 
Primanjkuje nam časa zase, za prijatelje, še najbolj pa 
zate. Kolikokrat smo že preslišali tvoje besede: Mir vam 
zapustim, svoj mir vam dam. Ti pa nam vztrajno ponujaš 
svojo uteho. Hvala, potrpežljivi Dobrotnik.  

Po B. Golob, zahvala za Božji kruh

Bogoslužje



MAJ MARIJIN MESEC
Mesec maj je kot Marijin mesec primeren, da poglobimo 

svoj pogled na Marijo. V zgodovini so si pogosto posta-
vljali vprašanje, ali je Marija to preprosto judovsko dekle 
iz pred dva tisoč let neke vrste Katoliška boginja. Marija 
nikakor ni boginja v grškem ali rimskem smislu, ampak 
navaden, ustvarjen človek. Je Božja stvaritev, kakor smo 
vsi drugi ljudje. Enako tudi svetniki. V krščanstvu ne ča-
stimo Marije in svetnikov kot bogove, ampak kot ljudi, 
ki so se izkazali v svojem življenju, s svetim življenjem, 
se na tak način približali kot prijatelji Bogu in so mu 
tudi po smrti blizu. Da so mu še bliže, kot so mu bili 
v zemeljskem življenju. Zato se k njim zatekamo s 
priprošnjo. Marijo in svetnike pa najlepše časti-
mo, če posnemamo kreposti njihovega življenja. 
Za to posnemanje nam prosijo milost, ki nam jo 
deli Bog in jo potrebujemo.

Nebeški oče, Marijo si izbral za mater svojemu Sinu, on pa jo je 
na križu postavil za našo mater. Zahvaljujemo se ti za njeno vlogo 
pri odrešenju in za vso njeno pomoč, ki smo je bili deležni. Prosimo 
te, naj jo posnemamo v krepostih, da bomo tudi mi dosegli večno 
življenje. po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Živela sta dva soseda, 
Jakob in Janez, ki sta 
obdelovala polja. Zemlja je 
bila slaba, zato sta morala 
trdo delati. Kmeta sta 
živela v enakih razmerah, 
a sta bila popolnoma raz-
lična. Jakob je bil mrk. 
Vedno je imel pred očmi, 



kako mora garati in kako ga bolijo roke in noge od trdega dela. 
Njegov konj ni šel nikoli tako hitro, kot je hotel, in zato ga stalno 
priganjal z bičem. Konj je zaradi neprestanega tepeža postal ne-
ubogljiv. Zdelo se mu je, da se mu sosed neprestano posmehuje. 
V njegovem srcu je bil boj. Njegova nezadovoljnost je izvirala iz 
njegove nezadovoljne in nemirne notranjosti. Sosed Janez pa je 
bil čisto drugačen, bil je miren in zadovoljen. Klub težavam je 
hitro in marljivo delal. Vsake toliko časa je privoščil konju poči-
tek. Med počitkom se je ozrl po opravljenem. Zadovoljen je bil 
nad tem, kar je naredil in zato je pogumno nadaljeval. Konj je 
čutil gospodarjevo zadovoljnost in prijaznost, ter ubogal vsak 
njegov gib. Ko je Janez končal svoje delo, je bil dobre volje, in 
čeprav je bil telesno utrujen, je bil v srcu srečen in zadovoljen. 
Razlik med sosedoma niso povzročile zunanje okoliščine, ki so 
bile pri obeh enako neprijazne, ampak notranja drža. Janez je 
imel notranji mir, Jakob pa je bil notranje neurejen. V sebi je 
imel nemir, ki je kvaril življenje njemu in drugim okrog njega.

B. Rustja

GODOVI IN SVETE MAŠE

MAJ
2

PONEDELJEK
Prošnji dan 18.30 Urna maša

3
TOREK 

Filip in Jakob, prošnji dan 19.30 Urna maša za Prebačevo

4
SREDA

Florijan , mučenec,
Zavetnik gasilcev 

18.30 Urna maša

5
ČETRTEK

GOSPODOV VNEBOHOD 8.00
18.00

† Tončka Perčič
† Janez Novak

6
PETEK

Dominik Savio,
prvi petek

18.30 † Marija Brankovič, 7. dan

7
SOBOTA

Gizela 18.30 V čast Materi Božji



8
NEDELJA

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Alojz Močnik, obl.
Za blagoslov v družini 

9
PONEDELJEK

Izaija, prerok 18.30 † Jernej Nagode

10
TOREK 

Job 18.30 † Marija in Vinko Kimovec

11
SREDA

Odo 18.30 † Marija in Vinko Kimovec

12
ČETRTEK

Leopold Mandič 18.30 Materi Božji v zahvalo

13
PETEK

Fatimska Mati Božja 18.30 † Janez Novak

14
SOBOTA

Justina 18.30 † Slavko Kavčič  in Jože Knific

15
NEDELJA

BINKOŠTI 8.00
10.00

† Janez Novak
V zahvalo

16
PONEDELJEK

MARIJA MATI CERKVE 8.00
18.30

Za duše v vicah
† Bernarda in Stane Čebašek

17
TOREK 

Jožef Puščavnik 18.30 † Jože Knific

18
SREDA

Feliks 18.30 † Angela Kadivec

19
ČETRTEK

Celestin 18.30 † Marija in Marinka Knific

20
PETEK

Bernardin 18.30 † Franc, Nežka in Tončka Vidic

21
SOBOTA

Mehiški mučenci 18.30 † Janko Stare

22
NEDELJA 

NEDELJA SVETE TROJICE 8.00
10.00

† Tončka Perčič, Hrastje
Za gasilce, Prebačevo

Z velikim zaupanjem v Marijino priprošnjo in v 
moč njenega varstva, sodelujmo pri šmarnicah. 
Kdor Marijo slavi, se ne pogubi, je zapisal sveti 
Janez Bosko. Šmarnice na Prebačevem  
bodo vsak dan ob 19.30.


