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»Še malo in svet me ne bo več 
videl, vi pa me boste videli, ker jaz 
živim in živeli boste tudi vi!« Tako 

se je Jezus poslavljal od svojih 
učencev. Kako naj razumemo ta 

nekoliko dvoumen stavek? Tisti, ki 
jih je ta svet očaral in so 

osredotočeni le nase in čim večje 
uživanje, Jezusa ne vidijo. Njihove 

oči ne zaznajo drobnih 
čudežev, ki se vedno dogajajo. 

Kdor pa veruje in je Jezusa 
postavil v središče svojega 

življenja, vsak dan čuti 
Jezusovo bližino in njegovo 

delovanje. Njegove duhovne oči ga 
vidijo kot tistega, ki je luč in daje 
našemu življenju pravi smisel in 
polnost. V njegovi bližini so naši 

grehi vedno priložnost za 
odpuščanje in usmiljenje.

14.5.2023

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
»Če me ljubite, boste spolnjevali 

moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta 
in dal vam bo drugega Tolažnika,

 da bo ostal pri vas vekomaj: 
Duha resnice, ki ga svet 

ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. 
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 

Tisti dan boste spoznali, 
da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. 

Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; 
kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, 

in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.«
(Jn 14,15–17.20–21)

PRIČUJ, KJERKOLI SI IN KAMORKOLI GREŠ!

V katerikoli konec sveta nas ponese pot, bodimo kot pravi romarji 
in ne samo turisti! Odprimo se presenečenjem Boga, ki želi, da bi 

njegova luč zasijala nad našo potjo. Odprimo se poslušanju 
njegovega glasu tudi preko naših bratov in sester, ki jih srečamo. 

Tako bomo drug drugemu pomagali, da bomo skupaj vstali in bomo 
v tem našem zahtevnem zgodovinskem trenutku postali preroki 

novih časov, polni upanja! 
Kadar med nas stopi turist, pa bodimo predvsem to, kar smo. 
Pričujmo s svojim življenjem in dejanji. Približajmo mu našo 

deželo v vsej lepoti Božjega stvarstva. 
Sveta Devica, Božja mati Marija, spremljaj romarje in turiste na 
njihovih poteh, da se vselej, polni novih spoznanj, varno vrnejo 

domov.  AK
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15. maj
ponedeljek
Zofija (Sonja) - muč.

7.00

18.00

PRVI PROŠNJI DAN
v čast Materi Božji

za+ vse MAUHOVE in ŠUTOVE

Za ministriranje so ta teden dežurni:

HUMOR

»Priliznjenec!«

IZ KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE
Kaj označuje izraz meso in kakšen je nje-

gov pomen?
Izraz meso označuje človeka v njegovem 

stanju slabotnosti in umrljivosti. »Meso je stožer 
odrešenja in zveličanja« (Tertulijan). Verujemo 
namreč v Boga, ki je stvarnik mesa; verujemo v 

Besedo, ki je postala meso, da bi odkupila 
(rešila) meso; verujemo v vstajenje mesa, 

dovršitev stvarjenja in odrešenja mesa.

16. maj
torek
Janez Nepomuk 
 duh.-muč.

7.00

18.00

DRUGI PROŠNJI DAN
za+ MEKE Martino

pri sv. Florjanu
za+ LEDL Hildo

17. maj
sreda
Jošt - pušč.

7.00

18.00

TRETJI PROŠNJI DAN
za srečno zadnjo uro

za+ MLAKAR Jožeta 30.dan

18. maj
četrtek
GOSPODOV 
VNEBOHOD

7.00
15.00
18.00

za+ LIPIČNIK Pavlo, Ivana in sorodnike
pogrebna za + ROJNIK Milenka, nato pogreb
za+ SKUTNIK Štefana 7.dan

19. maj
petek
Urban I. - pp.

7.00

18.00

za+ CINGL Jožeta in Ano

za+ HUDEJ Ivanko 7.dan

20. maj
sobota
Teodor - šk.

7.00
10.00
18.00

za+ ČMER Miroslavo obl.
za žive in rajne iz prarodbine KRAMARŠEK
vremenska pri Devici Mariji
za+ starše SVETEL in MEDVED

21. maj
nedelja
7.VELIKONOČNA
Timotej - dia.-muč.

7.00
8.30

10.30
18.00

za farane
za+ JUTERŠEK Ernesta
po maši srečanje staršev prvoobhajancev
za+ BELE Jožeta in KMETEC Franca
šmarnice pri ekumenski kapeli na Platah

Lepo povabljeni!
LENARČIČ Ema, Pija in Timotej

ZA OTROKE IN MLADE

            GOSPODOV VNEBOHOD

Gospodov vnebohod je dopolnitev njegovega vstajenja. 
To je slovesni vhod v nebeško slavo, 

ki si jo je vstali Zveličar zaslužil s ponižanjem na Kalvariji; 
to je vrnitev k Očetu, ki jo je naznanil že ob veliki noči, 

ko je rekel Magdaleni: »Grem k svojemu Očetu in vašemu Očetu, 
svojemu Bogu in vašemu Bogu.«

Da bi učence potrdil v veri, se jim je štirideset dni prikazoval. 
Na današnji dan pa se je pred njimi dvignil v nebo 

v nebeško slavo na Očetovo desnico.
Vsi kristjani smo poklicani, da bi imeli delež pri celotni 

Kristusovi skrivnosti, torej tudi pri njegovem poveličanju. 
Pri bogoslužju zato danes prosimo za trdno upanje, da smo tudi mi 

                   poklicani k tisti slavi, v katero je šel pred nami Jezus Kristus. 
Po: Molitve za otroke

BRALCI BERIL
21.5.2023

  7.00: ŽLAUS Ema, JAKOPIČ Katica
  8.30: BASTL Amadej in Sonja
10.30: VRISK Peter, KOŠTOMAJ Renata

MISEL
Če vse svoje upanje 

postavimo na človeka, 
bomo prej ali slej razočarani. 

Zato nam je Bog tako potreben. 
(Franc Bole)


