
Sv. maše: od 11. apria 2021 do 2. maja 2021

2. VELIKONOČNA
NEDELJA

11. april
bela nedelja ali

Božjega usmiljenja
Stanislav

Cirnik
 7.00
9.00

////////
10.30
//////// 

za župljane in dobrotnike
na čast Božjemu Usmiljenju
+ Vovk Danijela, 30. dan
+ Berk Olgo, Viktorja in Rudija, ob roj. Dne.
+ Lamovšek Cirila in Nežo, obl.

Ponede., 12. april 18.00
////////

+ Pravne Frančiško in Antona, obl.
+ Ruperčič Vinkota in starše ŠkarjaViktor

Torek, 13. april 18.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila
Martin

Sreda, 14. april 7.00 + Zakošek Rudija

Valerijan

Četrtek,15. april 18.00 + starše Breznikar, obl. in Breznikarjeve iz 
BregaHelena

Petek, 16. april 19.00
////////

+ Gregorčič Julijo, obl,
+ Tratar Vinkota in PavloBernardka Lurška

Sobota, 17. april

Viher

7.00
////////
20.00

Za duše v vicah
+ Ajdišek Brigito in Milana, 7. dan
+ Ramovš Mihata, 30. dan

Rudolf

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

18. april
Evzevbij

Cirnik
  7.00
9.00

////////
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Zidar Antona
+ Remar Vincencijo
+ Kos Vinkota in Julči, obl.
+ Cugelj Tonita ter za zdravje in Božje 
varstvo

Ponede., 19. april 19.00
////////

+ Košak Jankota, ob roj. dnevu
+ Berkove iz JesenicLeon

Torek,  20. april 19.00 + Matekelj Marijo in Jožico, obl.
Teotim

Sreda,  21. april 7.00
////////

+ Skube Franceta in sorodnike
za blagoslov v družini BirsaAnzelm

Četrtek,  22. april 19.00 + Širok Bredo, 30. dan
Aleksandra

Petek, 23. april 19.00 Škrjan Franca, 30. dan in ženo Fani
Jurij

Sobota, 24. april 7.00 za srečen porod
Fidelis

4. VELIKONOČNA
NEDELJA

25. april
Marko

Cirnik
  7.00
  9.00
////////
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Kovačič Pavlo, 20. obl. in Kovačičeve
+ Remar Vincencijo
+ Hribar Franca, ob roj. Dne. in starše Hribar
+ Hočevar Ljubo, 30. dan

Ponede., 26. april  19.00 + Ramovš Mihata in sorodnike
Marija Mati 
dobrega sveta
Torek,  27. april 19.00 + Ravnikar Frančiško in Petra, ob roj. dnevu
Hozana

Sreda,  28. april 7.00 + strarše Lovše in sorodnike Lovše

Peter Chanel

Četrtek,  29. april 19.00 Za poglobitev vere v družini
Katarina Sienska

Petek, 30. april 19.00 v zahvalo za starše - (žive)
Jožef Cottolengo

Sobota, 1. maj 7.00 + Ramovš Mihata
+ Ajdišek Brigito in Milana, 30. danJožef Delavec

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

2. maj
Atanazij

Cirnik
 7.00
9.00

10.30

//////// 

za župljane in dobrotnike
+ družino Kovačič, obl. iz Gornje 
Kostanjevice in za Vrtačnikove
+ Kovačič Heleno in Medved Rudija, ob 
godu in roj. dnevu
+ Prijatelj Romana, obl.

BRALCI BOŽJE BESEDE 
1. berilo 2. berilo

nedelja, 18. april           - ob 7.00
ob 10.30

nedelja, 25. april           - ob 7.00
ob 10.30  

nedelja, 2. maj               - ob 7.00
ob 10.30

ODPOSLANE MAŠE
4x Gričar Alojz,  4x Šega Darko,  2x  po namenu,  2x na čast Sv. Duhu,  1x Ramovš 
Miha,  2x Petjetove iz Jesenic



NAPOVEDNIK IN OBVESTILA

- v nedeljo, 11. 4. po drugi maši bo krst Lamovšek Nejca iz Šentruperta 65.
- V ponedeljek, 12. 4. se začne spet redni verouk.
- V sredo, 14. 4. bo v popoldanskem času priprava in spoved prvoobhajancev.
- Od  srede dalje bodo prvoobhajanci opravili tridnevnico pred prvim obhajilom.
- K pripravi cerkve in čiščenje cerkve za prvo sv. obhajilo ste starši vabljeni za

soboto 17. 4.
- V nedeljo, 18. 4. bo v naši župniji prvo sv. obhajilo. K obhajilu bo pristopilo 12

otrok. To nedeljo je cerkev 10.30 rezervirana samo zanje in domače. Prvo sv.
obhajilo bo mogoče spremljati tudi pred cerkvijo.

- Otroci prvega in drugaga razsreda imajo verouk v ponedeljek, 19. 4. ob 17.00.
- Med prvomajskimi počitnicami ni verouka.
- Šmarnice bodo po spletu vsak dan ob 18.00.
- Birmanci  bodo  pričeli  z  devetdnevnico  pred  birmo  v  četrtek,  6.  5.  v  sklopu

večerne sv. maše ob 19.00.
- Srečanje škofa z birmanci bo v četrtek, 13. 5. ob 18.00.
- Birma je predvidena 15. 5. ob 10.00.

MOLITEV PRED OBHAJILOM
Vsemogo ni, ve ni Bog,č č
glej, bli am se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina,ž
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Prihajam kakor bolnik k zdravniku ivljenja, ž
ne isti k studencu usmiljenja, č
slepec k lu i ve ne svetlobe, č č
ubo ec in reve  h Gospodu nebes in zemlje.ž ž
Prosim te pri neizmerni tvoji dare ljivosti,ž
daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje made e, razsvetli mojo slepoto,ž
obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da sprejmem kruh angelov,
Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev
tako spoštljivo in poni no, tako skesano in pobo no,ž ž
s tako istim in vernim srcem, s takim sklepom in namenom,č
kakor je v prid in zveli anje moje duše.č
Amen. Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Toma  Akvinskiž

ŠT. 227 – 11. APRIL

PLITVA VERA
Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se srečuje s plitvo
vero  in  kadar  ne  najde  gorečnosti  v  srcu  drugih.
Posebno  bolečino  povzroča  plitva  vera  družinskih
članov:  matere,  očeta,  bratov  in  sester,  sorodnikov,
saj  so  prav  ti  ljudje  človeku,  ki  ljubi  Gospoda,
najbližji.
Želi jim dobro.
Rad bi jim povedal, da je Kristus pravi, živi in edini
Bog, a ga preslišijo.

Njegovi kriki obnemijo v notranjosti duše.
Izzvenijo v oholost napuha brezbrižnih.
V srcu se gorečnež zjoče, a ostaja nerazumljen, nepotolažen.
Znajde se v primežu zavrženosti, ki je doletela Jezusa.
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi, dopovemo, naj ne zavračajo Božjih
resnic, krščanske vere, Jezusove veličine, njegove Cerkve?
Ni zdravila za tovrstno neodzivnost, brezčutnost, kajti vsak sam gospoduje
svojemu srcu.
In če v njem ni Boga ali je odrinjen, se Gospodar življenja ne vsiljuje.
Čeprav človeka neizmerno ljubi, spoštuje njegovo svobodo.
Tudi če to pomeni, da ostane človek v zemeljski minljivosti materialnega in
ne more iskati tistega, kar je zgoraj, ker se ves čas peha za tem, kar je spodaj.
Toda Gospodar  življenja  vedno znova nagovarja  človeka,  saj  je  nad  njim
Božje usmiljenje.

Peter Millonig, Zasidran v veri


