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NEDELJA 7. VELIKONOČNA                  

02.06.  
 

7.00     za farane 

10.00   SLOVESNOST  PRVEGA  SV. OBHAJILA   

            maša za rajne Tomanove iz Zavrha  

Ponedeljek Ugandski mučenci                              

03.06.                 16.00   pogreb in pogrebna maša za +Marico Dolar  

19.00   za +Ano in Jožeta Štefančič, obl.         

Torek Peter Veronski                         

04.06.        19.00   za +Mirka, Martina in Marijo Križan, obl.  

Sreda Bonifacij                                     

05.06.                                 7.00     za +Franca Krulec   

Četrtek Norbert                   

06.06.           8.00     v Petrovčah   za družino Korenko  

Petek prvi petek                                                      

07.06  19.00   za +Urško Hrovat, obl.                          

Sobota prva sobota                      

08.06.          7.00     za +Franca in Ano Reher, obl.                              

NEDELJA B I N K O Š T I    

09.06.  
 

  

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem  za r. Hriberšek in Bernardo Cokan 

10.00   za +Matevža Krajnc, obl.  
 

               



                   

                   7. VELIKONOČNA NEDELJA    
 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                             

                                                                              

                                                                                

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 17,20-26  

JEZUS MOLI TUDI ZATE 

 

Ljudje obstajamo in delujemo na zemlji v mejah svojega časovnega bivanja. Ko nas še ni bilo, se za 

nas ni vedelo, ko izginemo, izgine tudi sled za nami. 

Z Jezusom je drugače. Pred začetkom sveta je že bil pri Očetu, eno z njim v slavi in ljubezni. Sedaj je 

med svojimi učenci in jim razkriva resnico o Očetu in sebi. Tudi učenci bodo v Očetu, če ga bodo 

ljubili in če se bodo med seboj ljubili. Mi, ki smo krščeni, smo ti učenci, ki ga iz dneva v dan 

spoznavamo. Njega in po Njem tudi Očeta. Ta je nad vsemi in nam vsem daje, da lahko smo. 

Je pa res, da ima Jezus pred seboj tudi prihodnost. Tudi mi jo imamo, vendar je ne vidimo. Jezus v 

duhu gleda množice tistih, ki bodo po oznanjevanju njegovih učencev vanj verovali. Vidi tiste, ki bodo 

rajši pustili preliti svojo kri, kot bi se odpovedali njegovi ljubezni. Vidi spokorne menihe, ki bodo v 

samoti posvečevali sebe in svet. Vidi redovnike in redovnice v samostanih, dušne pastirje po župnijah, 

škofe in papeže, ki bodo utrjevali evangelij med vernimi. Vidi misijonarje, kako nosijo njegovo veselo 

oznanilo novim narodom. Vidi, kako v srcih preprostih, a tudi v srcih izobraženih, starih in mladih, 

zdravih in bolnih, v tebi in v meni, klije seme njegove besede. Seme njegove ljubezni. Seme miru in 

povezanosti. Vse to Jezus vidi in za vse te množice moli, da bi bili v njem in v Očetu vsi eno sedaj in v 

večnosti.  

Res je, vidi tudi mene in tebe. In ne pozabi: za oba moli! Da bi spoznali to veliko skrivnost. Da bi 

verovali. Da bi začutili, da smo ljubljeni in da bi lahko to neizmerno ljubezen in vero širili tudi med 

druge. Tako bi tudi ti po nas spoznavali Jezusa, ki je v Očetu. To je pot, po kateri bomo lahko tudi mi 

nekoč pri Očetu, pri katerem pa nismo zgolj sled v večnosti, ampak enkratni, neponovljivi, ustvarjeni za 

njegovo, našo skupno brezčasno domovino. 
 

Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

Tisti čas je Jezus  
povzdignil oči k nebu in 

molil:  
»Sveti Oče, ne prosim samo 
 za té, ampak tudi za tiste,  
ki bodo po njihovi besedi  

verovali vame:  
da bi bili vsi eno, kakor si ti,  

Oče, v meni in jaz v tebi,  
da bi bili tudi oni v naju,  

da bo svet veroval,  
da si me ti poslal.  

In jaz sem jim dal veličastvo, 
ki si ga dal meni,  

da bi bili eno,  
kakor sva midva eno:  
jaz v njih in ti v meni,  

da bi bili popolnoma eno.  
Naj svet spozna,  
da si me ti poslal  
in da si jih ljubil,  

kakor si ljubil mene. 
 

(Jn 17,20–23) 



 

 

 

        VOŠČILO NAŠIM PRVOOBHAJANCEM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospod naj bo pred teboj, 

da ti bo kazal pravo pot. 

Gospod naj bo ob tebi, 

da te bo vzel v naročje                               

in te varoval vseh nevarnosti. 

Gospod naj bo za teboj, 

da te obvaruje zahrbtnosti 

hudobnih ljudi. 

Gospod naj bo ob tebi, 

da te ujame, če padeš, 

in te reši iz zanke. 

Gospod naj bo v tebi, 

da te tolaži, ko boš žalosten. 

Gospod naj bo okrog tebe, 

da to bo branil, če te kdo napade. 

Gospod naj bo nad teboj, 

da te blagoslovi. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Duhovniški oktet OREMUS, ki združuje duhovnike ljubljanske in novomeške 

škofije, vabi na letni koncert, ki bo v nedeljo, 9. junija, ob 19.00 v baziliki v 

Petrovčah.   

Z letnim koncertom se vedno želijo zahvaliti Bogu za svoj duhovniški poklic, Mariji za 

varstvo in pomoč ter izkazati čast naši domovini Sloveniji.  

 

* V soboto, 15. junija, bo 51. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na 

Brezje. – Spored:  

9.00 molitev rožnega venca in petje 

10.00 slovesna romarska sv. maša (vodi mariborski nadškof Alojzij Cvikl) 

13.30 večernice s petimi litanijami  
 


