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SVETA BIRMA

V Stari zavezi so preroki oznanjali, da bo Gospodov Duh počival na pri-
čakovanem Mesiju, da bi ga usposabljal za njegovo odrešenjsko poslanstvo. 
Prihod Svetega Duha nad Jezusa, ko ga je Janez krstil, je bil znamenje, da 
je bil on tisti, ki mora priti, da je Mesija, Božji Sin. Celotno življenje in po-
slanstvo Njega, ki je bil spočet od Svetega Duha, se uresničuje v popolnem 
občestvu s Svetim Duhom, ki mu ga Oče daje v obilju. A ta polnost Duha 
ni ostala samo Mesijeva, morala je biti priobčena mesijanskemu ljudstvu. 
Kristus je ponovno obljubil izlitje Svetega Duha. To je bila obljuba, ki se 
je najprej uresničila na dan Njegovega vstajenja in nato na še bolj bleščeč 
način binkoštnega praznika. Tako s Svetim Duhom napolnjeni apostoli začno 
oznanjati velika Božja dela.

Tudi kristjani po zakramentu svete birme prejemamo Svetega Duha in se 
v polnejši meri vključujemo v Kristusa in Njegovo mesijansko ljudstvo, ki je 
Cerkev. Tako obogateni z Božjimi darovi naj bi se kristjani še bolj prizade-
vali oznanjati velika Božja dela predvsem s svojim zglednim pričevanjem za 
Kristusa. Ob tem se lahko prav vsi, ki smo že prejeli zakrament svete birme, 
vprašamo, kako sodelujemo s podarjenimi darovi in kako jih uresničujemo. 

Kot župnijska skupnost radi molimo za letošnje birmance, da bodo spre-
jemljivi za Svetega Duha in njegove darove. Naj jih zakrament svete birme 
potrdi in utrdi v njihovi veri in zvesti hoji za Kristusom. Starši, botri in vsi 
ostali pa jim v vsem tem poskušajmo dajati čimlepši zgled. Pred Bogom in 
Cerkvijo je to naša odgovornost, dolžnost in tudi milost. Da bomo vse to 
zmogli, prosimo Svetega Duha za pomoč in spodbudo. 



SVETA BIRMA V NAŠI ŽUPNIJI
V nedeljo, 6. aprila, bo 65 mladih iz naše župnije prejelo zakrament svete birme. 

Ker je birmancev veliko in je cerkev med slovesnostjo rezervirana zanje, za botre in 
starše, bo to nedeljo izjemoma še ena sveta maša in sicer ob 8.30. Pri sveti maši ob 
10- ih pa zares dajmo v cerkvi prednost birmancem in njihovim domačim.

Birmanci so v postnem času zelo lepo sodelovali na duhovnih vajah. Pohvalno 
so se tudi udeležili bogoslužja svetega velikonočnega tridnevja. Pobliže pa se bodo 
na zakrament svete birme pripravili še s posebno tridnevnico. V četrtek, 3. aprila, 
se bodo v ljubljanski stolnici ob 18. uri udeležili molitve in svete maše ob obletnici 
smrti papeža Janeza Pavla II. ter nadškofa Alojzija Šuštarja. Pred tem bodo obiskali 
tudi Bogoslovno semenišče. Po sveti maši se bodo na škofijskem dvorcu srečali še 
z nadškofom Alojzom Uranom. V petek se bodo birmanci, starši in botri po večerni 
sveti maši srečali z birmovalcem opatom Janezom Novakom, ki je glavni predstoj-
nik v cistercijanskem samostanu v Stični. Od 18.30 in do konca svete maše bo g. 
opat na voljo za sveto spoved. V soboto bodo po sveti maši še zadnje, bolj tehnične 
priprave na slovesnost svete birme. Na dan svete birme se ob 9.30 vsi birmanci 
in botri zberejo pred župniščem, kjer bodo prejeli šopke in oblikovali sprevod za 
slovesen vstop v cerkev. 

Naj bo dan svete birme za vso župnijo binkoštni praznik, ko želimo vsi obnoviti 
krstne obljube in sodelovanje z darovi Svetega Duha.
SVETE MAŠE

Z mesecem aprilom začenjamo s svetimi mašami tudi pri podružničnih cerkvah, ki 
nimajo stalnega duhovnika. Poleg rednih in zaobljubljenih svetih maš bo tako sveta 
maša v pomladanskih, poletnih in jesenjskih mesecih pri vsaki podružnici enkrat 
v tednu. Ob torkih na Lužah, ob sredah v Srednji vasi, ob petkih na Visokem in ob 
sobotah v Voklem. V pomladanskem času bodo povsod  svete maše zvečer ob 18. 
uri, razen v Voklem, kjer bo zjutraj ob 8. uri. 

Meseca junija, julija in avgusta bodo svete maše v župnijski cerkvi ob ponedeljkih, 
torkih in sredah zjutraj ob 7. uri, ostale dneve pa ob 19- ih. 

Z aprilom smo začeli zbirati mašne namene za mesec julij.
ZAOBLJUBLJENA SVETA MAŠA V KOKRI 

Redna zaobljubljena sveta maša v Kokri za vasi Visoko in Milje bo v nedeljo, 6. 
aprila, za Srednjo vas pa v nedeljo, 20. aprila, obakrat ob 9. uri.
PRIPRAVA NA EVHARISTIČNI KONGRES

V naslednjem letu bomo obhajali vseslovenski evharistični kongres. Več o tej 
slovesnosti bomo zvedeli naknadno. Gotovo pa je potrebno, da se na kongres globje 
pripravimo. V okviru naše dekanije bo duhovna priprava v soboto, 19. aprila, od 
9.00 do 12.00 v Velesovem. Sveto mašo in nagovor bo vodil jezuitski pater Tomaž 
Podobnik. Tudi ta priprava nam je lahko spodbuda, da lahko poglobimo vero v Je-
zusovo navzočnost v Svetem Rešnjem Telesu. On sam nas vabi, da se mu približamo 
in zaupamo. Prav po naši zvestobi nam bo milostljiv s svojim blagoslovom.
ANIMATORJI ZA POLETNI ORATORIJ (od 6. do 13. julija)

Delovni vikend za oratorijske animatorje bo od 11. do 13. aprila v Cerknici. Vsi 
mladi, ki bi bili radi animatorji, ste vabljeni, da se udeležite tega skupnega vikenda. 
Več informacij dobite v župnišču ali pri Franciju Brezarju in Moniki Šmajc.



KUREŠČEK
Vsako prvo soboto v mesecu vozi poseben avtobus na Kurešček, ki se zjutraj ob 

7.20 ustavi tudi na avtobusni postaji v Šenčurju. Kdor si želi tega romanja, se vedno 
lahko priključi skupini romarjev.
POVZETEK ZADNJE SEJE ŽPS

ŽPS je imel zadnjo sejo v torek, 11.marca 2008. Najprej smo pregledali in ocenili 
pretekle dogodke in sklepe prejšnje seje. 

Oratorijski dan v Hrastju je uspel, prišlo je veliko otrok, pretežno iz okoliških 
vasi. Delavnice so bile dobro pripravljene. 

Celodnevno češčenje v Šenčurju je bilo lepo obiskano.
Postna predavanja so imela zelo slabo udeležbo, po razpravi o vzrokih in ukrepih 

smo sprejeli sklep o nadaljnji usmeritvi, predavanja bodo ostala, poskrbi pa se za 
boljše oglaševanje predavanj, zlasti po podružnicah.

Tekoče pa smo obravnavali: 
- Po veliki noči bomo prestavili uro jutranje nedeljske sv. maše zopet nazaj na 7. 

uro. Tako bo vse do praznika Vseh svetih.
- Praznovanje birme
Duhovne vaje za birmance med počitnicami so zelo lepo uspele. Birma bo v 

nedeljo, 6.aprila, ob 10.uri. Ker naj bo tedaj cerkev rezervirana za birmance, botre 
in njihove sorodnike, kar pomeni polno zasedenost cerkve, smo sprejeli predlog za 
dodatno sv.mašo. Zato bo 6.4. izjemoma še ena sv. maša ob 8.30 uri.

- Družinski dan  bo  25. maja 2007. Pričel se bo popoldan, šli bomo na Štefanjo 
goro, kjer bo potekalo družabno srečanje z raznimi igrami in sklepno sveto mašo. 
Zberemo se ob 13. uri na Stegnah – na Olševku, kjer bo izhodišče za pot proti Šte-
fani gori.

“Poglejte moje roke in moje noge, 
da sem jaz sam;
    potipljite in poglejte.” (Lk 24,35-48)

Jezus se da učencem spoznati po svojih 
ranah. Pravo ljubezen spoznaš samo po 
njenih ranah; po tem, da je pripravljena iti 
do smrti in naprej. Kdor daruje svoje živ-
ljenje za tvoje življenje, te ne more varati. 
Lažni učitelji žrtvujejo tuja življenja zase 
in svoj uspeh, Jezus pa daje svoje življenje 
za nas vse.

Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri slovesnem 
obhajanju velikonočnih praznikov. Ohranimo njihovo sporočilo in z vero  v 
Vstalega Kristusa ostanimo velikonočni kristjani upanja in veselja.



GODOVI IN SVETE MAŠE 
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MAREC

31
PONEDELJEK

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

(liturgično 
praznovanje)

   7.00  †starši Šunkar in Zdravko Potočnik
 19.00 †Mana Perdan, obl.

APRIL

1
TOREK

HUGO
škof

 18.00  †Franc in Frančiška Osterman (LUŽE)
 19.00  †nadškof Franc Perko

APRIL

2
SREDA

FRANČIŠEK 
PAOLSKI

redovni ust.

 18.00  †Ivana in Franc Kosem (SREDNJA VAS)
 19.00  †Lojze Rogelj

APRIL

3
ČETRTEK

IRENA 
SOLUNSKA
mučenka

 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice
            †Lojze Rebernik, obl.

APRIL

4
PETEK

IZIDOR 
SEVILJSKI

škof in cerk. uč.

 18.00  v zahvalo in priprošnjo (VISOKO)
 19.00  †Milka Teran, 30. dan
            †Janez Tičar

APRIL

5
SOBOTA

VINCENC 
FERRER

duhovnik

   8.00  †Milena in sin Stanko Hočevar (VOKLO)
 19.00  †Alojzij Kimovec, obl.
            †Franc Zmrzlikar in Lojze Rogelj  

APRIL

6
NEDELJA

3. VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA

    7.00  za farane
   8.30  †Jana in Ivanka Okorn
 10.00  za birmance in njihove družine

APRIL

7
PONEDELJEK

JANEZ DE LA 
SALLE

duhovnik

 19.00  †mama Frančiška in sin Jože Žagar
            †Vinko Vrhovnik

APRIL

8
TOREK

VALTER
škof

 18.00  †Ivana Remic, obl. (LUŽE)
 19.00  †Jaka Verbič

APRIL

9
SREDA

TOMAŽ 
TOLENTINSKI

mučenec

 18.00  †Leon Svetelj (SREDNJA VAS)
 19.00  †Pavla Sitar

APRIL

10
ČETRTEK

ENGELBERT
menih

 19.00  †Marija Prosen, obl.
            †Janez Kveder, obl.

APRIL

11
PETEK

STANISLAV
škof

 18.00  †Jožica Bakovnik, obl. (VISOKO)
 19.00  †Nace Murko

APRIL

12
SOBOTA

JULIJ I.
papež

   8.00  †Franc Prestor (VOKLO)
 19.00  †Brigita Jereb, obl.

APRIL

13
NEDELJA

4. VELIKO-
NOČNA 

NEDELJA

   7.00  za farane
 10.00  †Janez Pipan (iz Luž)
 10.00  †starši in brat Franc Zmrzlikar (VOKLO)
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