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6. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.5. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, starši SREBOT in starši KLEZIN
10.30: slovesnost prvega  svetega obhajila
           + Slavko KLINAR, starši SENICA in žrtve Hude Jame
          + Zoja BUKOVŠEK
          + Milan, Stanko HOLCER (obl.)
PONEDELJEK, 23.5., prvi prošnji dan
9.00: Marija Gradec: + brat kapucin Franček HRASTNIK
                                            + Jože KOS
19.00: + Dragica ŠUSTER
TOREK, 24.5., sv. Marija pomočnica, drugi prošnji dan
9.00: Sv. Krištof: + Jožef KLADNIK
19.00:+ Darinka Jožefa ERAZEM, 30. dan ,Karel ZIMŠEK
            in brat Karel
            + Jožefa LOKOŠEK
SREDA, 25.5., tretji prošnji dan
9.00: Sv. Mihael: za duše v vicah
                                + Pavle URANKAR
19.00: + Jože ŠKORJA, 1. obl.
              + Justina, obl., Jože in vsi + iz družine BALOH
ČETRTEK, 26.5., GOSPODOV VNEBOHOD
7.00: + Janez PLANINŠEK
10.30:+ Terezija VIDIC
19.00: +  Neža DORNIK, osm.
PETEK, 27.5., bl. Alojzij Grozde, mučenec
7.30: + ERJAVČEVE in MLINARJEVE
19.00: + Veronika ZORKO, 30. dan
             + Jože TUŠEK in vsi + iz družine SOTLER
SOBOTA, 28.5.,  sv. German Pariški, škof
19.00: + Franc, Marija HRASTNIK (Harje)
           + Anton GRGURIČ, Rozalija in Ferdinand ŽELE-
                ZNIK in Andreja KOCIJAN
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.5 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivan, Jožica ULAGA
10.30: + Jože Antonija, Zdenko, Anton KOČAR in Štefan 
              GORIŠEK

počitek in se naužiti Njegovega miru, kot pravi sv. Avgu-
štin: »Nemirno je naše srce, dokler se ne umiri v Tebi.«
Naj bodo med letošnjimi počitniškimi potmi tudi tiste, ki  
vodijo v našo notranjost in na katerih bomo, poleg čudo-
vitega stvarstva, našli Stvarnika in mir našega Odrešenika, 
Jezusa Kristusa. (JK)

Nauči me počivati
Gospod, 
nauči me počivati.
Nauči me puščati stvari nedokončane,
tako, da ne bom hotel rešiti vseh stvari še pred spanjem.
Nauči me sprejeti, da sem utrujen.
Naučiti me končati dan.
Sicer ne bom znal umreti…
Tudi po meni bo še kaj dela!
Nauči me sprejeti… da nisem Ti!

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod
V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 26. maja 2022, obhajali 
slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrt-
vih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v 
nebo.

Gospodov vnebohod, je poleg velike noči in binkošti, eden 
izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga 
zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.

Praznik obhajamo štirideseti dan po veliki noči. Praznik 
želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom 
in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v 
nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je 
zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega va-
tikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus 
navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, 
v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi 
osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na 
posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije, 
ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.
Vabim vas, da si v tem tednu, ob vsej obilici dela, 
najdete kaj časa za srečanja z Gospodom.          (RM)

Vsemogočni Bog, 
v tej hvalni daritvi se veselimo

vnebohoda tvojega Sina,
ki tudi nam zagotavlja poveličanje.

Prosimo te, podari nam trdno upanje,
da smo tudi mi poklicani k tisti slavi,

v katero je šel pred nami Jezus Kristus, 
tvoj Sin,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha 
živi in kraljuje vekomaj.

(Glavna prošnja v misalu na dan Gospodovega vnebohoda)



Prvo sveto obhajilo, Laško 22. maj 2022
Jagnje Božje, podari nam mir – danes, jutri in vse dni 

našega življenja.

Dragi Jezus, pridi k meni,
rad bi, da z menoj živiš,
Ti odpuščaš moje grehe

in z menoj se veseliš.
 Dragi Jezus, moja duša

res prejeti te želi,
bodi z mano vse življenje,

pravo pot pokaži mi.

Veš, dragi otrok,  molila sem zate že davno preden je 
prišel tvoj čas. V molitvi sem prosila Boga, ki daje 
življenje, naj te pošlje v našo družino. Nisem vedela, 
koga bo izbral,  a sem  verjela, da boš prav ti naš žarek 
nebeškega veselja, svetlobe in topline.

Veš z očetom sva  molila zate, ko sva te prvič vzela v 
naročje; ob tvojih prvih korakih – zato, da bi Bog bla-
goslovil vse tvoje poti. Molila sva zate ob tvojih prvih 
besedah, zato da bi postale hvalnica za Gospoda.

Danes vse mame in očetje molimo za vas – zato, da bi 
okrepljeni z močjo Božjega kruha izpolnili poslanstvo, 
zaradi katerega ste na svetu. Da bi z Jezusom prina-
šali mir, da bi oznanjali resnico, da bi živeli po Božjih 
zapovedih in da bi z molitvijo premagovali vsakdanje 
skrbi.  Pri praznični sveti maši smo molili skupaj, da 
bi povezani v eno samo veliko družino, v tisočletnem 
spominu na vero naših prednikov, ohranili dar vere in 
ga znali tudi živeti.

Zdaj že mirno spiš. Nepopisno lep in svet je bil zate da-
našnji dan. Na nočni omarici simbol Božjega Jagnje-
ta in molitvenik, ob tebi križ. Na obrazu ti igra blažen 
smehljaj.  Spet molim.  Da bi nikoli ne pozabil milosti 
in blagoslova zakramenta svete spovedi in prvega sve-
tega obhajila. Da bi skrbel za lepoto svoje duše in s 
svojim zgledom postajal  hvaležno svetišče Božje slave. 
Vir https://sentvid-zupnija.si/prvo-sveto-obhajilo-14-5-2017

Nedelja turizma

Danes, 22. maja 2022, obhajamo nedeljo turizma. V 
današnjem času ljudje veliko potujemo. Svet je po-
stal majhen; izbrati počitnice na drugem koncu sveta 
ni nič posebnega. Res, da so epidemiološke razmere 
v zadnjem času marsikaj spremenile, a turizem se 
počasi vrača v stare tirnice. 
Tudi v naš kraj prihajajo turisti. Pogosto se nam v 
cerkvi pridružijo ljudje, ki niso domačini in so pri 
nas na zdravljenju ali oddihu.  Del njihove poči-
tniške izkušnje  je tudi počutje med nami, zato jih 
sprejmimo kot brate in sestre v Kristusu.  Včasih za 
občutek sprejetosti zadostuje že topel pogled, prija-
zna beseda, ponujena roka ob težkem prestopanju 
stopnic.
Vsak človek potrebuje počitek in oddih, da si nabe-
re moči za vsakdanje delo in obveznosti. Počitek je 
tako zelo pomemben, da mu ni namenjenih le nekaj 
dni v letu, ampak mu je namenjen en dan v vsakem 
tednu - nedelja. 
Sedmi dan, po Svetem pismu, je dan, ko se Božje 
in vsako drugo delo dokonča. Počitek je del stvarje-
nja in je del vsakega dela. Ne gre za prazen čas, čas 
lenarjenja in poležavanja, ta ne spočije. Pravi poči-
tek je praznovanje in čas za to, kar našemu življenju 
daje dušo in nas dela žive. 
Sedmi dan pomeni stopiti v tisto, za kar v hitenju 
delavnika ni časa in se od tam vrniti drugačen.  
Jezus svojim učencem, utrujenim od dela, svetuje: 
»Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpo-
čijte!« (Mr 6,30). Jezus na samotnem kraju išče Boga 
in dobiva moč za svoje poslanstvo in k temu vabi 
tudi nas. Vez z Bogom, ki nas brezpogojno ljubi in 
sprejema takšne kot smo, je ključna za počitek in 
živost našega življenja. 
Morda so naši predniki to bolje razumeli kot razu-
memo mi danes. Spoštovali so nedeljo, v svojih »po-
tovanjih« pa so se, pogosteje kot mi, odpravili na 

božje poti.
Romali so v Marijina in druga svetišča, pogosto 
peš, morda del poti z vlakom, kadar je bilo peš 
predaleč. S prošnjami in zahvalami v srcih so na 
romarskem kraju pogosto v molitvi prebedeli noč 
in tako pričakali jutranjo sveto mašo. 
Romanje ni le verski turizem, ni le ogledovanje 
znamenitih cerkva, ampak je veliko več. 
Pred leti sem v dar dobila turistični bon, ki je omo-
gočal počitnice ali potovanje. Priložen slikovit 
katalog je odkrival številne možnosti v bližnjih in 
daljnih krajih.
Vleklo me je na morje, a kljub široki ponudbi ni-
kakor nisem znala izbrati. Hoteli, poležavanje na 
plaži, odkrivanje novih krajev ni bilo ravno tisto, 
kar bi si najbolj želela. Čez čas so mi v turistični 
agenciji povedali, da  je pri njih mogoče izbrati 
tudi programe drugih agencij. Pritrdilni odgovor 
na vprašanje, če tudi romarskih, me je nadvse raz-
veselil. Kaj hitro so me nagovorile  t.i. romarske 
počitnice. Vključevale so morje, znane romarske 
kraje, duhovno vodstvo. Tudi moja prijateljica je 
bila navdušena in začeli sva urejati vse potrebno. 
To so bile prave počitnice. To so bile nepozabne 
počitnice, počitnice za telo, dušo in duha. 
Pod duhovnim vodstvom pokojnega škofa Urana je bilo 
tako zelo doživeto, da si bom zapomnila za vedno. 
Odkrivanje naravnih lepot in razkošja božjega 
stvarstva so bogatile jutranje hvalnice. Obisk zna-
menitih cerkva, ni bil le odkrivanje kulturnih zna-
menitosti, ampak prostor obhajanja svete evhari-
stije. Slavljenje so napolnjevali trenutki tišine ob 
zahajajočem soncu ali tabernaklju odprte cerkve. 
Bila je hrana za lakoto telesa, duše in duha. 

Pred nami so poletni meseci, ko bomo iskali oddih 
in počitek. Jezus v današnjem evangeliju govori o 
miru, ki ga zapušča svojim učencem. Tudi nam. 
Da bi se zares odpočili, morajo stopiti v Njegov 


