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Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi!

Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.«
In po teh besedah je

dihnil vanje in jim govoril:
»Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,

so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,

so jim zadržani.«

(Jn 20,21 – 23)

Po Svetem Duhu smo eno v tebi, 
z zakramentom krsta

sprejeti med Božje otroke,
dediči in posinovljenci.

Udje cerkvenega občestva,
obdarjeni z razumom,

ustvarjeni po tvoji podobi.
V govorici binkoštnih jezikov

ti pojemo hvalnice:
belci in črnci,

pripadniki vseh narodov
in plemen.

Bogatiš nas z razlikami, 
da bi se lažje prepoznali

v tvoji edinosti.
Razsvetljuj nas s Svetim Duhom,
kadar grešni tavamo skozi temo.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA 
NAŠE ŽUPNIJE

Na prvih straneh svetovnega tiska
je zate le malo prostora.

Komaj da kak satelit
posreduje drobtinico tvojega nauka.

Kot mala čreda živimo
v občestvu bratov in sester po veri.

V različnih deželah prebivamo,
uživamo različne sadove zemlje,

živo vodo pa zajemamo
iz istega studenca.

Naša molitev hiti v nebo
skozi brezžične daljave

v bližino tvoje navzočnosti.
Naj se nikdar ne pretrga zveza

med teboj in nami, Gospod.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Mešani občutki

Za nami so mnoge priprave na sve-
to birmo in potem sama birma. Ko 
smo se z devetdnevnico skušali na-
njo čim bolje duhovno pripraviti, sem 
imel občutek, da res mnogi birmanci 
v živi veri želijo prejeti zakrament, ki 
jih bo utrdil v veri in napolnil z darovi 
Svetega Duha. Ker so to mladi in ne-
stanovitni ljudje, jih moramo starejši v 
tem še kako podpirati, jih spodbujati, 
predvsem pa jim dajati dober zgled. 

Obnovitev birme bomo imeli na 
binkoštni praznik, ko vse birmance in 
starše vabimo k sveti maši ob pol enaj-
stih. Na dan, ko so apostoli, skupaj z 
Marijo, prejeli Svetega Duha, bomo mi 
kot župnijska družina iskreno prosili 
Svetega Duha, naj dobro delo, ki ga je 
na dan birme začel, dovrši in podobno 
kot na prve binkošti usposobi te mla-
de kristjane, da bi bili pogumni priče-
valci Jezusovega vstajenja. Vabimo jih 
v prve klopi, z njimi pa tudi animator-
je, da bi se s pesmijo in molitvijo po-
dobno kot v pripravi na birmo zahva-
lili za vse dobrote in prosili za pomoč 
v bodoče.

Ker so binkošti tretji največji pra-
znik in ker vsako leto zbor na ta dan 
izvaja posebno lepe skladbe, ga bomo 
letos prosili, da bi to naredil pri maši 
ob pol osmih, da bo druga maša lahko 
polna mladinskega navdušenja in ve-
selja.

Kak dan pred birmo smo imeli z ne-
katerimi starši spet živahno razpravo 
o datumu birme. Imel sem občutek, 
kot da mislijo, da je – ne vem, iz kake-
ga razloga – 1. maj meni osebno kot 
župniku tako važen, da jim ga skušam 
na vsak način vsiliti. Duhovniki se na 
svojih konferencah stalno pogovarja-
mo o stanju in razpoloženju v naših 
župnijah. Vsak se  trudi, da bi poznal 
potrebe svoje župnije in se z marsi-
kom posvetuje. Pri nas imamo še to 
prednost, da ravnatelj šole, ki gotovo 
najbolj pozna potrebe in težave, zla-
sti birmancev devetega razreda, in je 
naklonjen najboljšim rešitvam, meni, 
da je 1. maj za pripravo in samo izved-
bo najboljši datum. Nedelje so v naši 



župniji zlasti v maju in juniju zelo 
zasedene z žegnanji in raznimi slo-
vesnostmi. Res pa je tudi, da še pred 
nekaj leti niso šli za 1. maj toliki na 
počitnice, zadnje čase pa je takih ve-
dno več. Noben datum pa ne bo za vse 
najboljši. Vse večje župnije imajo bir-
mo na sobote, ker če je takoj naslednji 
dan po praznovanju že delavni dan, je 
celo praznovanje pod nekim stresom. 
Kdor najde datum, ki bo vsem odgo-
varjal, naj ga pove, in ga bomo z vese-
ljem sprejeli. 

Nekega nezaupanja in nezadovolj-
stva je žal, tudi med vernimi, vedno 
več. Verjamem, da vsak želi najboljše, 
a vsak gleda le iz svojega zornega kota, 
duhovnik pa mora upoštevati vse.

Prijetno pa sem bil presenečen nad 
navdušenjem in veseljem mnogih bir-
mancev, in ker mi gre že malo na otro-
čje, me je razveselilo, ko so me trije 
povabili, naj jih doma obiščem, eden 
izmed očetov pa mi je celo potisnil dar 
v žep in mi rekel: »Veliko ste se trudili, 
lepo je bilo, hvala vam!«

Praznik prvega  
svetega obhajila

Še en lep in za celo župnijo pomem-
ben praznik je pred nami. Prvo sveto 
obhajilo je sicer vsako leto, je pa vedno 
zelo prisrčen praznik in pomemben 
za vse. Kakor lani, bo tudi letos prejelo 
prvič poveličanega Gospoda Jezusa 33 
otrok. Pripravljajo se na ta veliki dan 
celo leto, zadnji teden pa so še nekate-
re zunanje priprave. 

V soboto, 16. maja, bo za prvoobha-

jance, starše in domače sveta spoved. 
Starši pripeljejo svojega otroka, četudi 
sami morda ne bodo prejeli obhajila, 
ker ali niso cerkveno poročeni, nima-
jo dovolj vere v Jezusovo navzočnost v 
posvečenem kruhu ali iz kakega dru-
gega vzroka. Spoštujemo prepričanje 
in svobodo vsakega. Lepo pa je, da 
otroka pripeljete in tako pokažete, da 
ste zadovoljni, da on prejme obhajilo. 
Jasno pa je, da nihče pa ne sme prejeti 
obhajila, če nima vere, ali je zavestno v 
težkem grehu.

V nedeljo, 17. maja. Naj se prvoob-
hajanci in starši, če bo vreme ugodno, 
zberejo vsaj 15 minut pred pol enaj-
sto uro pred župniščem, od koder bo 
sprevod krenil v cerkev, kjer bodo za-
nje pripravljane prve klopi. Vse ostalo 
se bomo s starši pogovorili v nedeljo 
pred praznikom na sestanku.

IZ SEJE  Ž P S, ki je bila v sredo, bi pou-
darili le to, da je bila v glavnem informa-
tivnega značaja, smo bili pa zelo veseli, 
da so zlasti mladi člani lepo posegali v 
razgovor in predloge. 

Po 43. letih krašenja bo moral župnik 
to skrb prepustiti drugim. Predlagano 
je bilo, naj bi vso župnijo seznanili s 
samim dejstvom, mogoče bi kdo hotel 
prevzeti to lepo, pa kar zahtevno stvar. 
Sicer bomo morali podobno kot v večini 
župnij narediti razpored po vaseh. Po-
govorite se in sporočite ali župniku ali 
članom ŽPS.

Ker v maju zberete prispevek za rože, 
me je že klicala neka gospa, ali bo tudi 
letos tako. Večina faranov rada prispeva 
nekaj denarja za krašenje, nekateri pa 
tudi večno godrnjajo, zato smo sklenili, 
da takih ne bomo več obiskali, kdor pa z 
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Pon. 11. 5.
Odo

Pdc.
Pon.

19.00
19.00

Jože Škoda, 30. dan
Angelca in Martin Mirt, obl.

Tor. 12. 5.
Leopold M.

Pdč.
Kom.

19.00
19.00

Jože in vsi Glačevi, obl.
Vsi Venčeči
Antonija Gačnik, K.

Sre. 13. 5.
Fatim. M.B.

Pdg. 19.00 Marija in Danica Šuštar, obl.

Čet. 14. 5.
VNEBOHOD
Bonifacij

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Vsi Erjavčevi, C.
Pavle Šuštar, Prdst., obl.
Starši Adamič, Rozalija Nose
Franc Zakrajšek, p.12., obl.

Pet. 15. 5.
Izidor

Vid. 19.00 Franc in Roza Francelj, B.v., obl.
Metka Grm

Sob. 16. 5.
Janez 

Nepom.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vsi Lovrenčevi, C.
Angela Žnidaršič, obl.
Kristina Meglen

Ned. 17. 5.
7. velikon.

PRVO 
OBHAJILO

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za zdravje Š.V. Gregorejevi,V.
Ana Lenarčič, 30. dan
Za prvoobhajance in vse farane
Ana in Janez Andolšek, Pdč., obl. 

Pon. 18. 5.
Janez

Vid.
Pon.

19.00
 19.00

Vsi Mikličevi, Zg.
Po namenu M.B.

Tor. 19. 5.
Krispin

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Anton Kastelic, C., obl.
Rozi Pirc
Marija in Mirko Miklič

Sre. 20. 5.
Bernardin

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Tone in vsi Skotnikovi, M.v., o.
Franc Abram in Stane Perič

Čet. 21. 5.
Timotej

Vid.
I.G.

19.00
19.00

Leopold Šuštar, 30. dan
Terezija Jamnik

Pet. 22. 5.
Marjeta, Emil

Vid. 19.00 Ivan Žnidaršič, Vid. 16., o.
Janez Šuštar

Sob. 23. 5.
Servul

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Angela in Aleš Strnad, M.v., obl.
Janez in Franč. Adamič, K.26., o.

Ned. 24. 5.
BINKOŠTI

Marija 
Pomagaj

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Franc Pavlin, obl.
Milan Zevnik, Pdc., obl.
Vsi Anžetovi in Marjan Babič, C.

veseljem da, naj tudi letos daruje in bomo iz zbranega 
kupovali vsaj gobe in cvetje, ko ga ni po naših domačih 
vrtovih. Iz srca pa hvala vsem, ki radi vedno znova da-
rujete svoje domače cvetje za okrasitev cerkve.

16. maja bo ob 10. uri somaševanje slovenskih škofov 
na Brezjah ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne. 
Lepo ste vabljeni, da se tega dogodka udeležite.

Krstna nedelja bo 7. ju-
nija. Krsti bodo med krat-
ko sveto mašo od 14. uri. 
Večerne maše to nedeljo 
ne bo. Priprava na krste 
bo za starše v četrtek, 28. 
maja, ob 20. uri.

Župnijska KARITAS 
ima sestanek v ponede-
ljek, 11. maja ob 20. uri.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Jožice Gestelj so 
dale vaške žene za 7 maš.

✝

Ob smrti Jožeta Škoda so 
dali za 1 mašo tudi Žni-
daršičevi iz Kompolj.

✝

Ob smrti LEOPOLDA ŠU-
ŠTAR so darovali: dar za 
cerkev in za 2 maši Ro-
tarjevi, Kom., enako tudi 
Pečnikovi iz Pdc. Dar za 
cerkev in za 3 maše so dali 
Kovačevi iz Kom. Družina 
Grandovec je dala dar za 
cerkev. Za svete maše pa 
so dali: Janez in Anka To-
moževa (2), Drobničevi, 
Predstr. (1), druž. Mavrič 
(1), Jakopičevi (1), Mari-
ja Meglen (1), Šuštarjevi, 
M.v. (1) in vaščani (4).


