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Pankracij, muč.

13. 5.
Ponedeljek

Fatimska Mati Božja

14. 5.
Torek

Bonifacij, mučenec

15. 5.
Sreda

Zofija, mučenka

16. 5.
Četrtek

Janez Nepomuk, d. in
m.

17. 5.
Petek

Jošt, puščavnik

18. 5.
Sobota

Erik, kralj

19. 5.
NEDELJA

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Urban I., papež

20. 5.
Ponedeljek
21. 5.
Torek
22. 5.
Sreda

1400 S
1800 Ž
1900 S
2000 S

++ Ivana in Peter Jugovic, obl.
Za župljane in dobrotnike
+++ Repnik
+ Angela Nemec, obl.
+++ Krvina in Kogovšek
Popoldanska pobožnost
++ Zakonca Rabich
+ Janko Šimic, obl.
Molitev pri znamenju na Suhi

1900 S ++ Aleš (obl.) in Pavlina Berce
19 S + Jože Sukič in +++ Grošelj
+ Karl Urek, obl.
+ Ivanka Mrak, 30. dan
1730 Ž Češčenje svetega rešnjega Telesa
1800 Ž + Ana Kokol
1900 S Za Božji blagoslov
1800 Ž + Anton Tavčar, obl.
1830 S Češčenje svetega rešnjega Telesa
1900 S +++ Matevž (obl.) in starši Starman
1500 Ž Poročna maša
1800 Ž + Anton Hafner, Žabnica 14
1900 S Za zdravje in Božji blagoslov
800 S + Tomaž Draksler, obl.
930 Ž Za župljane in dobrotnike
1100S ++ Ivana in Jakob Koblar, obl.
1400 S Popoldanska pobožnost
1800 Ž + Peter Lavtar, obl., Šutna 37
1900 S + Karel Kalan
00

Bernardin, duhovnik
Mehiški mučenci
Marjeta Kasijska, red.

23. 5.
Četrtek

Renata, spokornica

24. 5.
Petek

Marija Pomočnica
kristjanov

25. 5.
Sobota

Gregor VII., papež

26. 5 .
NEDELJA

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Filip Neri, duhovnik

1900 S + Franc Rant, obl.
1900 S +++ Čarman in Košan
Češčenje svetega rešnjega Telesa
1730 Ž
+ Francka Potočnik (od sosedov
00
18 Ž
Pokorn)
00
19 S
+ Avgust Madjar
1800 Ž + Ludvik Vrhovnik, obl.
1830 S Češčenje svetega rešnjega Telesa
1900 S ++ Marija in Jernej Osolnik
1800 Ž + Janez Šifrer, obl., Žabnica 26
1900 S + Danica Vendramin, obl.
800 S Za župljane in dobrotnike
930 Ž + Živa Udir
1100 S +++ Bolitcevi
1400 S Popoldanska pobožnost

Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič

12. 5 .
NEDELJA

800 S
930 Ž
1030SpB
1100 S

Župnija svetega Urha
Glasilo župnij svetega
Leto XIII. št. 526/II-48 Janeza Krstnika in svetega Urha NEDELJA, 12. V. 2019
Župnija sv. Jn. Krstnika

4. VELIKONOČNA NEDELJA
DOBRI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE
Jn 10,27-30

Tisti čas je rekel Jezus: Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in
hodijo za menoj. In jaz jim dam večno življenje: in nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko
vse; in nihče ne more nečesa iztrgati iz roke mojega Očeta.
Jaz in Oče sva êno.«

CERKEV, MARIJA IN EVHARISTIJA
Cerkev je mati, kakor je mati tudi
Marija. Materinsko delovanje Cerkve
v odnosu do nas nikoli ne preneha. V
podobi pelikana se izrazi ta skrivnost:
Kristus in tudi Cerkev hranita svoje
otroke z lastnim telesom. Čim bolj
odrasel postaja kristjan v Gospodu,
toliko globlje se v njem razvija duh
otroštva. To je zares skrivnost in naše
človeške misli tega niso zmožne odkriti
in izraziti. Zato tako zelo velja: »Slavim
te, Oče, da si to prikril modrim in razumnim in razodel malim.« (Mt 11,25)
V našem naravnem življenju je vsak korak k odrasli dobi odmik od otroštva,
»izguba raja«, korak proti starosti in
propadu. V duhovnem življenju pa je,
nasprotno, vsak napredek prenova v
pravem pomenu. Kdor živi pod vzgibi
Kristusovega Duha, hodi novi mladosti

in novi pomladi naproti.

Kakor je evharistija skrivnost vere,
tako je tudi Cerkev skrivnost vere.

Oddaljitev od Cerkve in s tem od svete
evharistije – vira, vrhunca in poslanstva Cerkve – je posledica postopnega
zatemnjevanja Cerkve kot predmeta
vere (credo Ecclesiam). Vsaka nezvestoba Božji podobi, ki jo človek nosi
v sebi, vsak prelom z Bogom je hkrati
tudi pretrganje človeške enote, edinosti.
Cerkev najde v Mariji kraj svojega izvora in popolnost svojega cilja. Marijo lahko opišemo tudi kot Cerkev v

Lučke trepečejo,
cvetkam šepečejo:
Kristus presladki naš gre!
Angelci pevajo,
v želji zgorevajo —
On pa gre v moje srce.

malem, poosebljenje Cerkve. Kakršna
je bila Marijina vera, taka mora biti
vera Cerkve in vsakega kristjana.
Ob njej lahko iz skrivnosti Kristusovega križa poglabljamo duha Božjega
otroštva, katerega dostojanstvo smo
prejeli pri krstu: »Dam vam novo srce
in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega
telesa in vam dam meseno srce.« (Ezk
36,26). Janez Ferkolj, Bogoslovni vestnik 77 (2017)

Tih je njegov korak,
dih je njegov sladak,
duša zdaj vsa se odpri!
Sprejmi ga v svoj objem,
vsa se utopi v Njem, —
potlej od sreče umri.

Lojze Grozde

OZNANILA:

4. VELIKONOČNA NEDELJA:
(Ž) Bog povrni vsem, ki ste z molitvijo in na druge načine prispevali k lepoti obhajanja prvega svetega obhajila. Naj naše prvoobhajance Jezus sam varuje in vodi, da
bodo Njegovi dobri ter zvesti prijatelji. Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli za urejenost
v cerkvi in okoli nje. Hvala vsem, ki ste polepšali slovesnost s svojim sodelovanjem.
Hvala za vse druge velike in majhne pozornosti. Hvala predvsem s. Marti, za delo,
skrb in molitev. Bog povrni vsem in vsakemu posebej!
(S) Ob 14. uri vabljeni v cerkev k popoldanski pobožnosti. Molitev nas povezuje
z Bogom in med seboj.
(S) V sredo pričnemo z neposredno pripravo na prvo sveto obhajilo. Prvoobhajanci
se gotovo v teh dneh udeležite šmarnične pobožnosti in pri nje lepo sodelujete. Če
le morete se jim v teh dneh pri šmarnični pobožnosti pridružite tudi starši. Po sveti
maši bodo še kratke vaje za nedeljsko slovesnost. Tako se bomo lahko lepo pripravili
na Jezusov prihod v svetem obhajilu.
V soboto, 18. maja, bo ob 16.30 spovedovanje za naše prvoobhajance in njihove starše.
Starše lepo prosim, da z otroki ponovite spovedne molitve ter jim pri spoznavanju
njihove notranjosti, pomagate. Otroci tudi z zunanjo urejenostjo pokažejo, da gre

za važen zakrament. Z otroki pridite tudi starši. Vam bo na voljo tuj spovednik.
Starši boste s pristopom k sveti spovedi svojim otrokom dali lep zgled. Tako bo na
praznovanje prvega svetega obhajila duhovno pripravljena vsa družina, v katero
Jezus na poseben način vstopa. Tisti, ki nimate urejenega cerkvenega zakona in k
zakramentu spovedi ter svetega obhajila zaenkrat še ne morete pristopiti, obudite
hrepenenje po Bogu. Iz hrepenenja se potem rodi sklep in želja, da svoje življenje
uredimo tako, kot nam naroča Bog po svojih zapovedih in svoji besedi.
Danes teden, ko bomo obhajali 5. velikonočno nedeljo, bo med 11. sv. mašo slovesnost prvega svetega obhajila. 15 otrok se bo prvikrat srečalo z Jezusom v skrivnosti
svetega obhajila. Starši in prvoobhajanci pridite pred župnišče ob 1040, od koder
bomo v sprevodu odšli proti naši cerkvi. Pritrkovalce lepo prosim, da slovesnost
ovenčate z glasbo zvonov. Za fotografiranje je poskrbljeno. Potrudimo se za primerno
zbranost v našem svetišču.
(Ž) Za čiščenje in krašenje cerkve v Žabnici ste naprošeni iz Zgornje Žabnice. Bog
povrni s svojim blagoslovom!
(S+Ž) V mesecu maju v trgovinah v Škofji Loki ter okolici Župnijska KARITAS
Škofja Loka ZBIRA HRANO za družine in posameznike v stiski. V označene košarice
lahko odložite že kupljeno hrano. Hvala!
(S) Letos bomo naš župnijski praznik obhajali 16. junija. Po sveti maši bo, tako
kot vsako leto, druženje in skupno kosilo. Letos bomo pripravili tudi dobrodelni
srečelov. Že sedaj lepo vabljeni k udelžbi in sodelovanju.
5. VELIKONOČNA NEDELJA:
(S) Bog povrni vsem, ki ste z molitvijo in na druge načine prispevali k lepoti obhajanja prvega svetega obhajila. Naj naše prvoobhajance Jezus sam varuje in vodi, da
bodo Njegovi dobri ter zvesti prijatelji. Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli za urejenost
v cerkvi in okoli nje. Hvala vsem, ki ste polepšali slovesnost s svojim sodelovanjem.
Hvala za vse druge velike in majhne pozornosti.
(S) Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev bo v cerkvi. V maju se
naše prošnje in molitve po Mariji dvigujejo pred obličje Boga.
(S+Ž) Lepo, lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti! Otroci, starši, stari starši in
vsi, ki imate radi našo nebeško Mamo Marijo. Radi prihajajmo k Njej, saj nam ona
pomaga zvesto in pogumno hoditi za Jezusom.
(S) V sredo po sveti maši svetopisemsko / ketekizemski večer. Srečanje bo v cerkvi.
Lepo vabljeni!
(Ž) Za čiščenje in krašenje cerkve v Žabnici ste naprošeni iz Šutne. Bog povrni s
svojim blagoslovom!

BRALCI BERIL (Suha): (zamenjavo poiščemo sami :)
Sobota 1900

Nedelja 800

Nedelja 1100

DATUM

Ana Dagarin

Aleš Bohinc

12. V. 2019

Domen Krvina
Mateja Kolar

