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MARIJA MATI
CERKVE
MARCELIN IN
PETER
mučenca

7.00 †Genovefa Draksler, obl.
†Franc, Marija in Jelka Vreček, obl.
7.00 †Milan Umnik
20.00 †Peter Kuhar, obl. (LUŽE)

KAREL in drugi
7.00 †Janez Donša
ugandski
20.00 †Leon Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)
mučenci
KVIRIN IZ SISKA 19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Pavel Kavčič, obl.
mučenec
BONIFACIJ
škof in
mučenec

19.00 †Janez in Angela Kalan
20.00 †Rozalija Plevel, obl. (VISOKO)

NORBERT
škof

8.00 †starši Jože in Pavla Vehovec - mežnarjevi (VOKLO)
19.00 †Jože Žnidar

NEDELJA
SVETE
TROJICE

7.00 za farane
10.00 †Jože Žagmajster, obl.

MEDARD
škof

7.00 †iz družine Černoga
duše v vicah

PRIMOŽ IN
FELICIJAN
mučenca

7.00 †Antonija in Martin Kadivec
20.00 †starši in bratje Ropret (LUŽE)

BOGOMIL
POLJSKI
škof

7.00 †Janko Pušavec
20.00 †Brane in Jana Sitar (SREDNJA VAS)

7.00 za farane
SVETO REŠNJE 19.00 †starši ter brata in sestra Gašperlin
†Milka Kralj
TELO IN KRI
†Angela in Peter Remic
19.00 †Milka Potočnik, 30. dan
ESKIL
†iz družine Jagodic
mučenec
20.00 †Antonija Konc (VISOKO)
ANTON
8.00 †iz družine Pipan in Pintar (VOKLO)
PADOVANSKI
19.00 †oče Anton in sin Anton Logar
redovnik in
cerkveni učitelj
7.00 za farane
11. NAVADNA
10.00 †starši Šunkar in Zdravko Potočnik
NEDELJA
10.00 za sosesko v čast svetemu Vidu (VISOKO)
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PRESVETA EVHARISTIJA
IN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA
„Praznik svetega Rešnjega telesa naj bi prispeval k temu, da bi župnijska skupnost
poglobila razumevanje in češčenje zakramenta evharistije. Obnova bogoslužja, ki jo
je začel 2. vatikanski koncil, daje glavni poudarek obhajanju evharistije, pri kateri
Božje ljudstvo pod vodstvom duhovnika obhaja spomin Gospodove večerje. Zato naj
bi bila vsaka druga oblika evharistične pobožnosti povezana z evharistično daritvijo,
naj bi iz nje izhajala in k njej vodila. Predvsem naj bi bilo jasno, da je evharistija
znamenje občestva s Kristusom in vsemi verujočimi, kakor je to poudaril apostol
Pavel: „Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi
krvi? Mar kruh, ki ga lomimo ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh,
smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha“ (1Kor 10,16).
Ravno na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi naj pride ta povezanost župnijske skupnosti do izraza pri enem, skupnem evharističnem opravilu. Zato naj bi
se prazničnega bogoslužja udeležilo čim več vernikov, sveto evharistično daritev
pa opravimo z vso slovesnostjo, saj je ravno v njej vrh evharistične skrivnosti in
njenega češčenja.
Pri slovesni evharistični daritvi naj verniki v čim večjem številu prejmejo sveto
obhajilo, da zunanja slovesnost ne bo postala posvetno ali prazno praznovanje. Na
slovesnost je potrebno vernike pripraviti in jim dati priložnost, da že prej opravijo
sveto spoved“ (Iz Obrednika procesije svetega Rešnjega telesa).
Zapovedani praznik svetega Rešnjega telesa bomo obhajali v četrtek, 11. junija.
Sveta maša v farni cerkvi bo zjutraj ob 7- ih ter zvečer ob 19- ih in nato slovesna
procesija. V primeru slabega vremena pa bo procesija v nedeljo, 14. junija, po jutranji sveti maši.
Priložnost za sveto spoved boste v farni cerkvi imeli v dneh 8.,9.,10. in 11. junija
od 18. ure dalje. Ne zamudimo danih priložnosti za srečanje z Gospodom v zakramentih Njegove ljubezni in usmiljenja.

SVETE MAŠE

S 1. junijem bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec september. Z junijem
bodo sv. maše ob ponedeljkih, torkih in sredah v župnijski cerkvi zjutraj ob 7- ih.

NOVI KLJUČARJI V VOGLJAH

Pri podružnični cerkvi svetega Simona in Juda Tadeja v Vogljah se je pokazala
potreba po še dveh ključarjih. Verniki iz vasi ste v nedeljo, 10. maja, lahko oddali
svoje predloge. Poleg dosedanjih dveh ključarjev pri tej podružnici sta odslej še
dva, ki sta od vaščanov dobila največ podpore in glasov. Novo izvoljena ključarja
sta torej g. Dane Lipar (16 glasov) in g. Aleš Globočnik (15 glasov). Izvoljena ključarja bo z dekretom potrdil Nadškofijski ordinariat. Poleg ključarjev pa je za člana
gospodarskega odbora imenovan še g. Jože Murnik. Vsi ti možje so po dekretu
Nadškofijskega ordinariata imenovani za župnikov posvetovalni in po potrebi tudi
vodilni organ, kar zadeva gospodarskih vprašanj, odločitev in dela.

SLOVESNOST NA VISOKEM

Ob praznovanju svetega Vida, ki goduje 15. junija in je zavetnik podružnične
cerkve na Visokem, bomo na nedeljo, 14. junija, obhajali zunanjo slovesnost. Pri
sveti maši ob 10. uri bomo blagoslovili gradbena dela, ki ste jih vaščani pretežno
opravili sami (drenaža, dovod vode, odstranitev ometa za izsuševanje sten, pleskanje zakristije, ureditev okolice pred cerkvijo...). K slovesnosti ste posebej vabljeni
vaščani iz Milj in Visokega.

PRITRKOVALSKO SREČANJE

Srečanje pritrkovalcev iz vse gorenjske bo letos v Šenčurju in sicer v nedeljo, 7.
junija, ob 15- ih.

POVZETEK ZAPISNIKA ŽPS

1. Stojan Kostanjevec je zelo dobro pripravil program učne pomoči. Imeli so že
dva sestanka s prostovoljci in en sestanek s starši in učenci. Trenutno sodeluje 7 prostovoljcev in 7 otrok, 7 prostovoljcev pa je celo na čakalni listi. Pater Pirš je povedal,
da tudi v Vogljah potekajo srečanja z otroki in redovno sestro, kjer na prijeten način
skozi delavnice in tudi učenje nemškega jezika približujejo vero otrokom.
2. Šmarnice potekajo tudi po nekaterih podružnicah, obisk je različen. Vzpodbudno
je, da vidimo v cerkvi tudi otroke, ki jim je redni obisk svetih maš nekaj tujega.
3. Za slavje nove maše je glavni koordinator bogoslovec Jure, ki je novomašni
ceremonier in zelo dobro vodi vse tehnične priprave. Intenzivna je tudi duhovna
priprava v okviru skupnih molitvenih ur in molitev posameznikov.
4. Z veroukom bomo zaključili s praznikom svetega Rešnjega telesa.
5. Tudi letos bo procesija svetega Rešnjega telesa po vsej verjetnosti na sam praznik
(vprašanje vremena). Zaradi povezanosti in edinosti v župniji je najbolj primerno,
da je procesija le pri župnijski cerkvi.
6. Oratorij bo potekal od 13. do 19. julija. Animatorji, ki jih je trenutno 46, se že
intenzivno pripravljajo. Število otrok bo omejeno na 200. Cena za enega udeleženega
otroka je 25€. Prijave so možne le s takojšnjim plačilom in sicer v župnijski pisarni
in ne pri veroučnih urah.
7. Na velikonočni ponedeljek smo v okviru Župnijske karitas obiskali oskrbovance
v Domu starejših v Preddvoru. Otroci iz Olševka so jim pripravili kulturni program.
Vse smo obdarili še s pirhi in pomarančami.
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JANEZ I.
mučenec
URBAN
papež

NEDELJA

19.00 †Milka Potočnik, 7. dan
† Ivan Kunej
20.00 urna maša (LUŽE)

BERNARDIN
SIENSKI
duhovnik

19.00 urna maša
20.00 urna maša (SREDNJA VAS)

GOSPODOV
VNEBOH

7.00 †Janez Novak, obl.
19.00 †Ivan Zorman, obl.

JULIJA
(JULKA)
mučenka

19.00 †Janez in Jakob ter starši Kirn
†Pavel Gorenc
20.00 †starši Anton in Manca Florjančič (VISOKO)

8.00
11.00
19.00
7.00
7. VELIKONOČ. 8.30
10.00
NEDELJA
10.00
LEON
škof in
mučenec

†Ivanka in Andrej Kristanc, obl. (VOKLO)
Mariji v zahvalo za 100 let življenja (HOTEMAŽE)
†Marija in Anton Žvelc
za farane
Mariji v zahvalo za zdravje
za prvoobhajance in njihove družine
†stric Jakob Šenk (HOTEMAŽE)

BEDA
19.00 †Ivan Pajer, obl.
ČASTITLJIVI
†Vinko Frantar, obl.
cerkveni učitelj
FILIP NERI
duhovnik

19.00 †Jože Sitar, obl.
20.00 †Janez Ogris, obl. (LUŽE)

19.00 †Albina Pilar, 30. dan
AVGUŠTIN
†Franc Logar
CANTERBURY.
20.00 †Ana, obl. in Matija Gašperšič (SREDNJA VAS)
škof
GERMAN
PARIŠKI
škof

19.00 †Pavla Sušnik, obl.
†Martina Kos

MAKSIM
EMONSKI
škof

19.00 †starši in brat Kazimir Mohar
20.00 †Anton in Vida Zor (VISOKO)

KANCIJ IN
KANCIJAN
mučenca

8.00 †Ciril Ahčin, obl. (VOKLO)
19.00 †starši Draksler

BINKOŠTI

7.00 za farane
10.00 †Pavle Svetelj, obl.

MAJ

31

19.00 †Janko in Zofija Križnar
†Vilma Grilc ter starši in sorodniki Trilar
20.00 urna maša (PREBAČEVO)

