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1. junij
Brezpogojno pritrditi
Ljudje pogosto gledajo na svoje življenje samo s  “tem-
nimi očali”. Vidijo samo to, česar niso dobili ali česar 
pravkar ne dobivajo. To nesposobnost, da bi sprejeli 
same sebe, je največkrat pogojena s tem, da ne živi-
jo resnično. Vedno so se vdajali utvaram, nikdar niso 
brezpogojno pritrdili vsej resničnosti svojega življenja.

Poraženec ali zmagovalec
Preteklosti ne morem preklicati. Moja naloga pa je, da 
se nanjo odzovem. Zaradi svojega življenja se lahko za-
grenim - lahko pa se z njim sprijaznim. Lahko se osre-
dotočim na to, kar sem izgubil ali česar nisem dosegel, 
ali pa se hvaležno spominjam tega, kar sem doživel in 
mi je bilo podarjeno. 

2. junij
Kar je bilo in kar je
Molivec iz 71. psalma ne sprejme le svoje preteklos-
ti. Pritrdi tudi sedanjosti: “O Bog, učil si me od moje 
mladosti, do zdaj sem oznanjal tvoja čudovita dela” 
(Ps 71,17).

Vsakdanji čudeži
Molivec vidi, kako Bog deluje v njem in o tem pripov-
eduje. Dnevni čudeži so, da lahko vsako jutro vstane, 
vidi in sliši, vonja in okuša in se nežno dotika ljudi in 
stvari. Opaža čudežna dela, ki jih Bog ustvarja v svojem 
stvarstvu, čudeže človeške kulture.

3. junij
Kar ostane
Vse, na kar hvaležno pogledamo, nam ostane, tega 

nam nihče ne more odvzeti. Ko se hvaležno ozremo na 
svoje življenje in se z njim sprijaznimo, postanemo - kl-
jub svoji nemoči in svojim slabostim - blagoslov za ljudi 
v svojem okolju.

Učiti se odpovedi
Kaj nam lahko pomaga, da bi se sprijaznili s pretek-
lostjo? Bolečino naj bi vsekakor dopustili, vendar se ne 
smemo nenehno vrteti okrog nje. Tudi jezo na ljudi, ki 
so bili do nas krivični in so nas globoko prizadeli, naj bi 
dopustili. Toda nekoč se moram vrtenju okrog bolečine 
in jeze odpovedati.

Molitev k Svetemu Duhu

***
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih

in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo

in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in 
uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, 
kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spod-
bude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

***

LATINSKI PREGOVOR
Aiunt multium legendum esse, non multa. -- 

“Pravijo, da je treba veliko čitati, ne pa karkoli.”

31 .  maj  2020,  leto 8,  št . :  11

“Pridi, Sveti Duh!”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
06.06. - Globoko
13.06. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
06.06. - Konc in Zabrež
13.06. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 31.05. - BINKOŠTI
08:30

10:30

REČICA: za + Frančiško JERAN
              v zahvalo za srečen porod in za zdravje v družini
JEDERT:  za žive in rajne

PONEDELJEK, 01.06. - Marija, Mati Cerkve
TOREK, 02.06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca
SREDA, 03.06. - sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
ČETRTEK, 04.06. - Frančišek Caracciolo, red. ust.
PETEK, 05.06. -  sv. Bonifacij, škof

19:00 JEDERT: za + Marico POŽIN

SOBOTA, 06.06. - sv. Norbert, škof
10:00 JEDERT: v zahvalo

NEDELJA, 07.06. - SVETA TROJICA
08:30
10:30

JEDERT: za + Ivanko BREČKO in + BREČKOVE
REČICA: za + Ivana, Julijo FERME in sorodnike
              za + Jožeta TOPLIŠKA

PONEDELJEK, 08.06. - sv. Medard, škof
TOREK, 09.06. - sv. Primož in Felicijan, mučenca
SREDA, 10.06. - sv. Bogumil, škof
ČETRTEK, 11.06. - Sveto rešnje Telo in Kri

19:00 JEDERT: za + Fridio in Franja DIACIJA

PETEK, 12.06. - sv. Eskil, mučenec
19:00 REČICA: za + Cvetka TAŠKARJA

SOBOTA, 13.06. - sv. Anton Padovanski, c. u.
10:00 REČICA: za + Edvarda ČEPERLINA

NEDELJA, 14.06. - 11. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za +Faniko, Marjana in sorodnike SEIDL         
JEDERT:  za + Ano (4. obl.) in Vinka (28. obl.) PADEŽNIKA

NEDELJA, 31.05. - BINKOŠTI
08:30 za + Slavka PODPEČANA

za+ Pavleta AJDNIKA, DIACIJEVE, SIMERLOVE in AJDNIKOVE
v zahvalo za dar življenja

PONEDELJEK, 01.06. - Marija, Mati Cerkve
10:30 LURD: za + Marijo ROŽEJ

TOREK, 02.06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca
08:00 po namenu

SREDA, 03.06. - sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
ČETRTEK, 04.06. - Frančišek Caracciolo, red. ust.
PETEK, 05.06. -  sv. Bonifacij, škof

08:00 ni namena

SOBOTA, 06.06. - sv. Norbert, škof
08:00 za +  Staneta KOŠIČA in Karla RUPNIKA

NEDELJA, 07.06. - SVETA TROJICA
08:30 za žive in rajne

PONEDELJEK, 08.06. - sv. Medard, škof
TOREK, 09.06. - sv. Primož in Felicijan, mučenca

08:00 po namenu

SREDA, 10.06. - sv. Bogumil, škof
ČETRTEK, 11.06. - Sveto rešnje Telo in Kri

18:00 za + Ivana in Justino PUŠIČ

PETEK, 12.06. - sv. Eskil, mučenec
SOBOTA, 13.06. - sv. Anton Padovanski, c. u.

08:00 za + Antona PETKA in brata Matija
za + Vido CVEK in Majdo TOVORNIK

NEDELJA, 14.06. - 11. nedelja med letom
08:30 za + Roziko FRECE (obl.), Francija PINTERJA, Mirka, Franci-

ja in Draga POČIVALŠKA

NEDELJA, 31.05. - BINKOŠTI
10:30 za + Frančiško LAPORNIK (1. obl.)

PONEDELJEK, 01.06. - Marija, Mati Cerkve
TOREK, 02.06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca
SREDA, 03.06. - sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
ČETRTEK, 04.06. - Frančišek Caracciolo, red. ust.

17:30 za + Milana OŽKA

PETEK, 05.06. -  sv. Bonifacij, škof
17:30 za + Jožefo in Cirila SKALIČA

SOBOTA, 06.06. - sv. Norbert, škof
09:00 za + Alojza ŠTUCINA in starše

NEDELJA, 07.06. - SVETA TROJICA
10:30 za Cerkev na Slovenskem in naše pastirje

za + Francija (obl.) in starše POZARŠEK
PONEDELJEK, 08.06. - sv. Medard, škof
TOREK, 09.06. - sv. Primož in Felicijan, mučenca
SREDA, 10.06. - sv. Bogumil, škof
ČETRTEK, 11.06. - Sveto rešnje Telo in Kri

17:30 za + Jožeta KLEPEJA in sorodnike

PETEK, 12.06. - sv. Eskil, mučenec
17:30 za + Angelo BIDERMAN

SOBOTA, 13.06. - sv. Anton Padovanski, c. u.
09:00 za + Alojza, Ano in Stanko KNEZ

NEDELJA, 14.06. - 11. nedelja med letom
10:30

14:00

za žive in rajne  
za + Friderika RAJHA
KOLMAN: za + Franca PRAŠNIKARJA in sorodnike


