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Sveta vrata
»Skozi ta vrata so vstopali v to cerkev naši predniki in tudi moja 
mama.« To so čustvene besede, s katerimi je nadškof Alojzij Uran 
v soboto, na predvečer nedelje Božjega usmiljenja, slovesno odprl 
vrata usmiljenja pod zvonikom naše cerkve. 71-letni nadškof, 
globoke vere, pokončen mož širokega nasmeha, človek ljudskega 
značaja in toplih besed, gospod načetega telesnega zdravja in 
ganljivega odnosa do svoje mame, slovenski duhovnik s hudo in 
tragično preizkušnjo, nam da misliti.
Minulo leto 8. decembra, na praznik Brezmadežnega spočetja 
Device Marije, je papež Frančišek v baziliki sv. Petra v Vatikanu 
odprl sveta vrata, vrata usmiljenja. Začelo se je izredno sveto leto 
usmiljenja, ki bo trajalo do 20. novembra letos. To sveto leto bo 
za vse vernike čas utrjevanja vere, čas učenja usmiljenja ter leto 
hvaležnosti za Božje usmiljenje.
Jezus je rekel (Jn 10,7): »Jaz sem vrata.« S tem je pokazal, da 
je pot k Očetu mogoča le po njem. Sveta vrata nas kličejo, da jih 
prestopimo, da s tem napravimo pot od greha k milosti. Prvič v 
zgodovini se sveta vrata odpirajo tudi v stolnicah in pomembnih 
romarskih središčih izven Vatikana.
Usmiljenje je poslednje in najvišje dejanje, s katerim nam prihaja 
nasproti Bog, pravi papež Frančišek. Na težo greha Bog odgovarja 
s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega 
greha in nihče ne more omejevati Božje ljubezni, ki odpušča.
Jezus pravi, naj ne sodimo in ne obsojamo. Če nočemo pasti v 
Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se 
namreč s svojo sodbo ustavijo na površju, medtem ko Oče vidi v 
globino. Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, je isto, kot bi ga 
postavili v slabo luč, umazali njegov ugled in ga pustili v zobeh 
opravljanja. Ne soditi in ne obsojati pomeni ne dopustiti, da bi 
moral ta trpeti zaradi naše pristranske sodbe. Jezus zahteva, da 
tudi odpustimo in darujemo.
Otok Robben pred obalo Capetowna v Atlantskem oceanu. 
Zaporna celica Nelsona Mandele. Tri krat dva metra, postelja, tepih. 
V njej je Mandela prestal 20 od skupno 28 let zaporne kazni zaradi 
boja proti apartheidu. Leta 1990 je bil zaradi pritiska mednarodne 
skupnosti izpuščen. Leta 1994 so ga demokratično izvolili za 
prvega temnopoltega predsednika Južnoafriške republike. »Vse 
odpuščam,« je tedaj dejal Mandela.
Nadškof Uran je nedvomno vse odpustil. Morda bomo verniki v 
letu usmiljenja ali pa nekoč slišali tudi pojasnilo njegove boleče 
zgodbe. Usmiljenje je utripajoče srce evangelija (Misericordiae 
vultus, 12).

Franci Bečan

Napovedni koledar:
16.5. – Marija Mati Cerkve
16. 5. – sv. maša Petelinc in seja ŽPS.
17.5. – zaobljubljena maša v Crngrobu
19.5. – priprava na krst
20.5. – »Dopolnimo spoznanja«
22.5. – Sv. Trojica – maša na Golem Brdu 
/ zahvalno romanje prvoobhajancev
24.5. – Marija Pomočnica kristjanov / 
maša v Bonavcu
25.5. – šmarnice za dedke in babice v 
vrtcu
26.5. – Sv. Rešnje Telo in Kri
27.5. – dogodek v dvorani Valentina 
Oblaka
28.5. – Svetopisemske urice
29.5. – krstna nedelja

Krstna nedelja:
Nedelja, 24. 4.., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 21. 4., ob 
20.00 v učilnici župnišča. Krstna nedelja 
v maju pa bo 29. 5. Priprava na krst bo 
v četrtek, 19. 5. Potrebne so predhodne 
prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k 
molitvi večernic pred Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro pred sv. 
mašo lepo povabljeni k tihemu češčenju 
Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni 
k uri Božjega usmiljenja v kapelo sv. 
Družine.

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli Sv. 
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija 
pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., čet., pet., 
sob. in ned. pol ure pred sveto mašo. 
Možnost duhovnega pogovora v petek 
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.

Čiščenje cerkve:
23. 4. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)
30. 4. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
7.5. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
14.5. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI PRVI DEL
Ponedeljek
18. 4. 2016

Evzebij, šk. 6.30
(kapela)

v dober namen

Torek
19. 4. 2016

Leon IX. pp 19.00 + Benedikt Marzel

Sreda
20. 4. 2016

Teotim, šk. 19.00 + Mara Kopač, obl.

Četrtek
21. 4. 2016

Anzelm, šk., c. uč. 19.00 ++ starši in brat 
Premože

Petek 
22. 4. 2016

Aleksandra, muč. 19.00 + Vida Guzelj

Sobota
23. 4. 2016

Jurij, muč. 10.00 (DSO)
19.00

v dober namen
+ Helena Trampuš, 7. 
dan 
+ Marija Alič Sobočan, 
obl. (oddana)

Nedelja
24. 4. 2016

Apd 14,21-27; Ps 
145,8-9.10-11.12-
13; Raz 21,1-5; Jn 

13,31-35

5. 
velikonočna 
nedelja
Fidel, muč.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
++ Anton in Marija 
Komatar, obl.
++ Mara Kopač in 
Katarina Kosec

Ponedeljek
25. 4. 2016

Marko, ev. 6.30 (kapela) v dober namen

Torek
26. 4. 2016

Marija Mati dobre-
ga sveta

19.00 + Cvetka Butalič

Sreda
27. 4. 2016

Hozana, dev. 19.00 v dober namen

Četrtek
28. 4. 2016

Peter Chanel, 
duh., muč.

19.00 + Miro Majcen

Petek
29. 4. 2016

Katarina Sienska, 
dev., c. uč.

19.00 + Zvonko Rožnik, 30. 
dan
+ Jože Guzelj, obl. 
(oddana)

Sobota
30. 4. 2016

Jožef Cottolengo, 
duh., muč.

10.00 (DSO)
19.00

++ za rajne
+ Marija Kralj

Nedelja
1.5.2016
Apd 15,1-

2.22-29; Ps 
67,2-3.5.6.8; 
Raz 21,10-

14.22-23; Jn 
14,23-29

6. 
velikonočna 
nedelja
Jožef delavec
začetek šmarnic

7.00
9.30

15.00 
19.00

za žive in rajne farane
+ Štefka Osredkar
šmarnice (sv. Marjeta)
+ Julijana in Jože 
Ločniškar



Karitas – delitev hrane
V sredo, 20. 4., od 17.00 do 18.45 bodo v 
prostorih Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano 
in higienske potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.

Sestanek za starše 
prvoobhajancev

V torek, 19. 4., ob 20.00 bo v Jožefovi učilnici 
v pastoralnem domu sestanek za starše 
prvoobhajancev pred praznikom prvega svetega 
obhajila. Starši lepo vabljeni.

Dopolnimo spoznanja
Vabimo Vas na predavanje- razgovore iz 
ciklusa »Dopolnimo spoznanja«, ki bodo v 
Pastoralnem domu v Preski 22. 4. 2016 ob 
20. uri. V tem večeru se bomo pogovarjali s 
taboriščnikoma delovnega taborišča Medvode. 
Gostja večera bosta prof. Justin Stanovnik in g. 
Stane Štrbenk. V prostem razgovoru nam bosta 
gosta opisala njuno življenje v taborišču, razloge 
za »prevzgojo« in posledice. Pred začetkom 
razgovora bo predstavitev izseka takratnih 
filmskih novosti, predvajanih pred vsako kino 
predstavo po vsej Jugoslaviji. Vabljeni vsi, ki 
Vam je širše razumevanje zgodovine v veselje.

Svetopisemske urice
V soboto, 23. 4., ob 10.00 bodo v učilnici 
pastoralnega doma svetopisemske urice za 
najmlajše. Lepo vabljeni vsi, ki jih že obiskujete, 
še vedno pa vabljeni tudi novi člani. 

Prva sveta spoved za 
prvoobhajance

V soboto, 23. 4., ob 10.00 bo v pastoralnem domu 
potekal spovedni dan za naše prvoobhajance. 
V prvem delu bo potekala priprava na spoved, 
drugi del bo sama spoved, tretji pa praznovanje. 
Predviden zaključek ob 13.00. 

Koncert zbora zakaj bi ne pel
Zbor zakaj bi ne pel vabi na koncert, ki bo v 
soboto, 23.4., ob 20.00 v dvorani Valentina 
Oblaka. Lepo vabljeni!

Animatorski »vikend«
Od srede, 27. 4., do petka, 29. 4., bodo naši 
animatorji na Pokljuki pripravljali poletni oratorij. 
Spomnite se jih v molitvi.

Župnijsko romanje
Še vedno je nekaj prostih mest za romanje 
po poti dveh koncilskih papežev – sv. Janeza 
XXIII. in bl. Pavla VI. Če se še kdo namerava 
pridružiti romarjem, prosim, da to čimprej 
sporoči v župnišče. Vsi ste pa povabljeni, da 
nas spremljate z molitvijo, saj bomo tudi mi na 
romanju molili za našo župnijo.

Šmarnice
Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. 
Spremljala nas bo zgodba o treh fatimskih 
pastirčkih, ki se jim je leta 1917 zgodilo nekaj 
nepozabnega, nekaj, kar jih je zaznamovalo do 
konca življenja in kar želi zaznamovati tudi nas. 
Šmarnice se bodo brale med tednom pri  
 
 
večernih svetih mašah, zato bo v maju tudi ob 
ponedeljkih maša zvečer v cerkvi. Vsako nedeljo 
pa bodo ob 15. uri šmarnice pri sv. Marjeti v 
Žlebah. Vabljeni, da se jih udeležite cele družine. 
K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj 
predstavljajo lepo pobožnost do Marije, za nas 
pa so lahko tudi nekakšna duhovna obnova v 
mesecu maju.

Maša na Tehovcu
Zaobljubljena maša na čast sv. Florjanu bo na 
Tehovcu bo v ponedeljek, 2. 5., ob 9.00. Lepo 
ste povabljeni k tej sveti maši, ki jo bo zaradi 
moje odsotnosti daroval župnik iz Sore. 

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek v maju bo v torek, 3. 5., ob 
10.00 v katehetskem kabinetu.

Prošnji dnevi
Papež Frančišek ni brez razloga svoje okrožnice 
namenil ekologiji, saj se vsi soočamo s 
podnebnimi spremembami. To je že samo po 
sebi vabilo, da se udeležimo procesij na prošnje 
dni, kjer bomo prosili za blagoslov kmetijskih 
površin, za odvrnitev naravnih nesreč, predvsem 
pa za primerno vreme in dobro letino. 
Prošnje maše in prošnje procesije:

Dan Vas Ura
Ponedeljek, 2. 5. Žlebe 20.00
Torek, 3. 5. Golo Brdo 20.00
Sreda, 4. 5. Preska 19.00

Srečanje Karitas
V sredo, 4. 5., po večerni maši bo v prostorih 
Karitas pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev. 
Sodelavci Karitas lepo vabljeni. 

Biblična skupina
V četrtek, 5. 5., ob 20.00 bo v župnišču srečanje 
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v 
Besedo Življenja. 

Praznik Gospodovega 
Vnebohoda

Vstali Gospod Jezus Kristus se v svojem 
veličastvu dvigne v nebo in nam pokaže, kje so 
za nas pripravljena bivališča (Jn 14,2), mi pa se  

 
bomo zbrali, kot učenci na gori, z zavedanjem, 
da je sedaj na nas naloga, da širimo Gospodovo 
oznanilo odrešenja v tem svetu. Na praznik 
bosta dve sveti maši: zjutraj ob 9.00 in zvečer 
ob 19.00.

Tridnevnica pred prvim sv. 
obhajilom

Duhovno pripravo na to, da bodo naši otroci 
prvič polno prejemali darove zakramenta svete 
evharistije, bomo začeli tri dni pred praznikom. 
Starše in prvoobhajance vabim, da prejmejo 
zakrament svete spovedi, da bi mogli še bolj 
doživeti Jezusov prihod v naše srce. Na voljo za 
spoved bom vsak dan pol ure pred sveto mašo. 
Vsak dan tridnevnice bomo imeli po sveti maši 
kratko vajo tako starši kot prvoobhajanci.

Praznik prvega sv. obhajila
V nedeljo, 8. 5., ob 9.30 bo v naši župniji 
slovesnost prvega svetega obhajila. Na praznik 
sv. obhajila se prvoobhajanci in njihovi starši 
zberejo pred župniščem najkasneje ob 9.10. 
Tam bodo dobili prvoobhajansko obleko in 
naprsni cvet. V primeru dežja se zberemo v 
cerkvi pod korom, kjer vas bodo čakale obleke. 
Po končani slovesnosti in slikanju prosimo 
starše, da obleke vrnete v župnišče (oz. pod 
kor). Zahvalno romanje za dar zakramenta 
Sv. Rešnjega Telesa bomo imeli v nedeljo, 22. 
5. Ob 14.00 bomo izpred župnišča skupaj s 
prvoobhajanci in njihovimi družinami poromali k 
sv. Marjeti v Žlebe, k šmarnicam.

Binkoštna devetdnevnica
Na praznik binkošti se bomo pripravljali z 
binkoštno devetdnevnico, ki jo bomo začeli 
v petek, 6. 5., ter sklenili s slovesno vigilijo 
binkoštnega praznika.

Teden družine
Letošnji teden družine bo potekal od 8. 5. do 15. 
5. pod naslovom Družina – tukaj je usmiljenje 
doma. Molili bomo, da bodo naše družine prvi 
prostor izkazovanja usmiljenja. 

Prvi petek
Kot je v navadi, se bomo na prvi petek z našimi 
prošnjami in zahvalami obrnili na Jezusovo 
usmiljeno srce. Vabim vas, da opravite sveto 
spoved, prejmete zadostilno sveto obhajilo 
in okrepite molitev. Pobožnost bomo začeli s 
sveto mašo ob 19.00, maši pa bodo sledile 
litanije Srca Jezusovega. Sledil bo evharistični 
blagoslov. Molitev bomo nadaljevali v kapeli 
pastoralnega doma z molitveno uro za 
posvečene Jezusovemu srcu. Ob 21.00 bo 
molitvena ura za duhovne poklice. Najsvetejše  
bo v češčenje izpostavljeno vse do polnoči.
Na prvi petek bom obiskoval bolne in onemogle. 
Če bi še kdo poleg tistih, ki jih že redno obiskujem 
še rad obisk duhovnika naj mi to sporoči na  

 
osebni telefon.

Prva sobota
Krepimo duhovno pripravo na obisk fatimske 
Marije v Sloveniji. Vabim nove molivce, da se 
nam pridružite pri pobožnosti prve sobote. Kot 
po navadi bomo pobožnost začeli ob 7.15. 
Vabim vas, da obnovite pet pogojev, ki nam jih 
priporoča Marija: zakrament sprave, sv. obhajilo, 
molitev enega dela rožnega venca in petnajst 
minut premišljevanja ene ali več skrivnosti 
rožnega venca – vse to v zadoščenje Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu in po njem presvetemu 
Jezusovemu Srcu.

Srečanje ministrantov
Ministranti bodo imeli v soboto, 7. maja, svoje 
redno srečanje, ki ga bomo začeli s sveto mašo 
ob 8.00.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 9. 5., ob 20.00 vabim člane 
tajništva ŽPS, da se zberemo na srečanju v 
župnišču.

Skupina za starejše
Redno srečanje starejših naše župnije bo v 
sredo, 11. 5., ob 20.00 v župnišču. 

Kateheza odraslih
Kateheza za odrasle bo v četrtek, 12. 5., ob 
20.00 v učilnici pastoralnega doma. 

Binkošti
Po Jezusovem vnebohodu še bolj skupaj z 
apostoli pričakujemo Duha, ki oživlja, Duha 
Tolažnika. Cerkev, ki je do tedaj delovala kot 
seme, zakopano v dvorani zadnje večerje, 
vzklije in se razraste bolj kot gorčično drevo, saj 
so njenih sadov deležni vsi narodi na svetu. V 
hvaležnost bomo praznovanje začeli z binkoštno 
vigilijo, v soboto, 14. 5., ob 19.00., nadaljevali 
pa na binkoštno nedeljo, 15. 5., pri vseh svetih 
mašah. K bogoslužju vabim predvsem birmance, 
ki so bili pri birmi zadnji okrepljeni z darovi 
Svetega Duha. 

Srečanje starejših
Na binkoštno nedeljo, 15. 5., bomo pri maši 
ob 9.30 posebno pozornost v naši župnijski 
skupnosti izkazali starejšim. Med mašo bo 
možnost za prejem bolniškega maziljenja. Po 
maši pa bo skupno kosilo v dvorani Valentina 
Oblaka. Gospodinje naprošam za pecivo, ki 
ga bomo postregli. Prinesite ga v soboto pred 
praznikom v avlo pastoralnega doma. 



CERKEV, MATI POKLICEV 
Dragi bratje in sestre!
Iskreno želim, da bi se mogli v tem izrednem jubileju usmiljenja vsi krščeni veseliti tega, da pripadajo Cerkvi, 
in bi mogli ponovno odkriti, da se poklic kristjana, kakor tudi vsak poseben poklic, rodi v okrilju Božjega 
ljudstva ter je dar Božjega usmiljenja! Cerkev je hiša usmiljenja in predstavlja humus, v katerem poklic vzkali, 
raste in obrodi sad.
Zato ob priložnosti 53. Svetovnega dneva molitve za poklice vabim vse vas, da motrite apostolsko skupnost 
in se zahvalite za vlogo skupnosti na poti vsakega poklicanega. V buli, kjer sem naznanil izredni jubilej 
usmiljenja, sem spomnil na besede svetega Bede Častitljivega, ki se nanašajo na poklic svetega Mateja: 
»Miserando atque eligendo« (Jezus je pogledal Mateja z usmiljeno ljubeznijo in ga izbral) (Misericordiae 
Vultus, 8). Gospodovo usmiljeno delovanje odpušča naše grehe in nas odpira novemu življenju, ki se 
uresničuje v klicu hoje za njim ter v poslanstvu. Vsak poklic v Cerkvi ima svoj izvor v sočutnem Jezusovem 
pogledu. Spreobrnjenje in poklic sta kot dve strani iste medalje in sta nenehno povezana v nas, v našem 
življenju učenca oznanjevalca.
Blaženi Pavel VI. je v svoji apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi opisal korake v procesu evangelizacije. 
Eden od njih je pripadnost krščanski skupnosti (prim. št. 23), tisti skupnosti, od katere smo najprej prejeli 
pričevanje vere in izvirno oznanilo Gospodovega usmiljenja. Ta vključitev v krščansko skupnost obsega vse 
bogastvo cerkvenega življenja, zlasti zakramente. Vsekakor Cerkev ni samo nek prostor, kjer verujemo, 
temveč je tudi predmet naše vere. Zaradi tega v veri izpovedujemo: »Verujem v Cerkev.«
Božji klic prihaja do nas prek posredovanja skupnosti. Bog nas kliče, da postanemo del Cerkve in po času 
zorenja v njej nam podari poseben poklic. Poklicna pot se uresničuje skupaj z brati in sestrami, ki nam jih 
daje Gospod: je sklicanje-skupaj. Cerkveni dinamizem poklica je protistrup brezbrižnosti in individualizma. 
Vzpostavlja občestvo, v katerem je ravnodušnost premagana z ljubeznijo, ker zahteva, da gremo iz samih 
sebe in damo svoje življenje v službo Božjemu načrtu ter posvojimo zgodovinski položaj njegovega Božjega 
ljudstva.
Na ta dan, posvečen molitvi za poklice, želim spodbuditi vse vernike, da prevzamejo svojo odgovornost v 
skrbi in razločevanju poklicanosti. Ko so apostoli iskali nekoga, ki bo nadomestil Juda Iškarjota, je sveti Peter 
zbral sto dvajset bratov (prim. Apd 1,15), in za izbor sedmerih diakonov je bila zbrana skupina učencev (prim. 
Apd 6,2). Sveti Pavel daje Titu posebne kriterije za izbor starešin (Tit 1,5-9). Tudi danes je krščanska skupnost 
vedno prisotna pri prebujanju poklicev, pri oblikovanju tistih, ki so poklicani, ter pri njihovi vztrajnosti (prim. 
Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 107).
Poklic se rojeva v Cerkvi. Že od začetka prebuditve nekega poklica je potreben primeren »čut« Cerkve. 
Nihče ni poklican zgolj za neko določeno področje ali za neko skupino ali za neko cerkveno gibanje temveč 
za Cerkev in za svet. »Jasno znamenje resničnosti neke karizme je njena cerkvenost, njena zmožnost, da 
se harmonično integrira v življenje svetega Božjega ljudstva za dobro vseh« (ibid., 130). Ko odgovarja na 
Božji klic, mlad človek vidi, da se njegovo obzorje razširja na cerkveno; odkriti more številne karizme in 
tako bolj objektivno razločevati. Tako skupnost postane dom in družina, kjer se rojevajo poklici. Kandidat 
torej s hvaležnostjo gleda to posredovanje skupnosti kot bistveni element za njegovo prihodnost. Nauči se 
spoznavati in ljubiti svoje brate in sestre, ki hodijo drugačno pot od njegove, in te vezi v vseh krepijo občestvo, 
v katerem živijo.
Poklic raste v Cerkvi. Med procesom oblikovanja se med kandidati različnih poklicev poraja potreba, da 
bi vedno bolj poznali cerkveno skupnost in presegali omejeno gledanje, ki ga imamo vsi na začetku. Zato 
je primerno opraviti kakšno apostolsko izkušnjo skupaj z drugimi člani skupnosti, npr. ob dobrem katehistu 
posredovati krščansko sporočilo; skupaj z neko redovno skupnostjo izkusiti evangelizacijo obrobja; odkriti 
zaklad kontemplacije z delitvijo življenja v klavzuri; v stiku z misijonarji bolje poznati misijone ad gentes; 
skupaj s škofijskimi duhovniki poglobiti izkustvo pastoralnega dela na župniji in v škofiji. Za tiste, ki so že 
v oblikovanju, cerkvena skupnost ostane vedno temeljni vzgojni prostor, do katerega moramo čutiti veliko 
hvaležnost.
Poklic ima v Cerkvi podporo. Z dokončno obvezo se poklicna pot v Cerkvi ne konča, temveč se nadaljuje 
v razpoložljivosti za služenje, v vztrajanju, v trajnem oblikovanju. Kdor je lastno življenje posvetil Gospodu, je 
pripravljen služiti Cerkvi, kjer ga ta potrebuje. Poslanstvo Pavla in Barnabe je dober primer te razpoložljivosti 
Cerkvi. Poslani v poslanstvo po Svetem Duhu in po antiohijski skupnosti (prim. Apd 13,1-4) se vrnejo v isto 
skupnost in pripovedujejo, kaj je Gospod storil po njih (prim. Apd 14,27). Misijonarje spremlja in podpira 
krščanska skupnost, ki vedno ostane življenjska opora,in kot vidna domovina nudi gotovost vsem, ki romajo 
proti večnemu življenju.
Med pastoralnimi delavci so posebej pomembni duhovniki. V njihovem služenju uresničujejo Jezusove 
besede: »Jaz sem vrata k ovcam (…). Jaz sem dobri pastir.« (Jn 10,7.11) Pastoralna skrb za poklice je 
temeljni del njihovega pastoralnega služenja. Duhovniki spremljajo tiste, ki iščejo lastno poklicanost, kakor 
tudi tiste, ki so že darovali svoje življenje v službi Bogu in skupnosti.
Vsi verniki so poklicani, da se zavedo cerkvenega dinamizma poklicanosti, ker morejo skupnosti vernih po 
zgledu Device Marije postati maternica, ki sprejme dar Svetega Duha (prim. Lk 1,35-38). Materinstvo Cerkve 
se izraža preko vztrajne molitve za poklice in z vzgojno dejavnostjo ter spremljanjem tistih, ki zaznavajo Božji 
klic. Uresničuje se tudi v skrbni izbiri kandidatov za duhovniško služenje in za posvečeno življenje. Končno je 
Cerkev mati poklicev s svojo stalno podporo tistim, ki so posvetili svoje življenje v službi drugih.
Prosimo Gospoda, naj vsem, ki so na poti poklicanosti, podeli globok čut pripadnosti Cerkvi; in Sveti Duh 
naj med pastirji in verniki okrepi globlji čut za občestvo, razločevanje kakor tudi za duhovno očetovstvo in 
materinstvo.
Oče usmiljenja, ki si dal svojega Sina za naše odrešenje in nas vedno podpiraš z darovi svojega Duha, 
daj nam krščanske skupnosti, ki bodo žive, goreče in vesele, ki bodo izviri bratskega življenja in bodo 
med mladimi prebujale željo posvetiti se tebi in delu za evangelizacijo. Podpiraj njihova prizadevanja, 
da bi ponudili ustrezno poklicno katehezo in različne poti posebne posvetitve. Daj jim modrosti za 
potrebno poklicno razločevanje, da bo v vsem zasijala veličina tvoje usmiljene ljubezni. Marija, Mati in 
vzgojiteljica Jezusa, posreduj za vsako krščansko skupnost, da po Svetem Duhu postane rodovitna, 
da bo vir resničnih poklicev v službi svetega Božjega ljudstva.

V Vatikanu, 29. novembra 2015
papež Frančišek



Ponedeljek, 
2. 5. 2016

Atanazij Veliki, šk., 
c. uč.
prošnji dan

9.00 (Tehovc) 
19.00 (cerkev)

20.00 (sv. Marjeta, Žlebe)

zaobljubljena sv. maša
+ Marija Čarman
prošnja maša

Torek, 
3. 5. 2016

Filip in Jakob, ap.
prošnji dan

19.00 
20.00 (Sv. Trojica, Golo 

Brdo)

++ starši Mrak in sestra Marija 
prošnja maša

Sreda, 
4. 5. 2016

Florijan, muč.
prošnji dan

19.00 ++ Ivan in Franc Bogataj (Vaše)

Četrtek, 
5. 5. 2016

GOSPODOV 
VNEBOHOD
Angel, muč.

9.00
19.00

++ starši Zadnikar in brat Franc
++ starši in brat Premože

Petek, 
6. 5. 2016

Dominik Savio, mlad.
prvi petek

16.00 DSO
19.00

20.00 – 24.00 (kapela)

++ za rajne
+ Marija Stopar, obl.
češčenje Najsvetejšega

Sobota, 
7. 5. 2016

Gizela, op.
prva sobota

7.15 (kapela)
8.00 (kapela)

19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Stanislava Bukovšek, god in r. d.

Nedelja
8. 5. 2016
Apd 7,55-60; Ps 
97,1-2.6-7.9; Raz 

22,12-14.16-17.20; 
Jn 17,20-26

7. velikonočna 
nedelja
Bonifacij, pp.

7.00
9.30

15.00
19.00

za žive in rajne farane
++ Matija in Agata Raduha
šmarnice (sv. Marjeta)
++ Ivo in Ivan Boban

Ponedeljek
9. 5. 2016

Pahomij, puš. 19.00 (cerkev) + Anton Jaklič

Torek
10. 5. 2016

Job, sp. mož 19.00 + Helena Trampuš, 30. dan
+ Rudi Trampuš, obl. (oddana)

Sreda
11. 5. 2016

Odo, op. 19:00 + Stanislava Jereb

Četrtek
12. 5. 2016

Leopold, red. 19.00 ++ Marija in Pavle Šubic

Petek
13. 5. 2016

Fatimska Mati Božja 19.00 + Tončka Gašperlin, obl.

Sobota
14. 5. 2016

Justina, muč. 10.00 (DSO)
19.00

++ za rajne
+ Franc Petač, r. d.

Nedelja
15. 5. 2016

Apd 2,1-11; Ps 
104,1.24.29-

30.31.34; Rim 
8,8-17 ali 1 Kor 
12,3-7.12-13; Jn 
14,15-16.23-26

Binkošti
Zofija, muč.

7.00

9.30

15.00 
19.00

za žive in rajne farane
+ Ivanka Škof, r. d. in god (oddana)
++ starši Gorjanc Gabrijel in Pavla, 
obl.
šmarnice (sv. Marjeta)
++ Sonja Radulovič, Anža Eriz in 
oče Ivan Eriz 

MAŠNI NAMENI DRUGI DEL


