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NEDELJA SVETA TROJICA       

31.05.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 10h         SLOVESNOST SVETE BIRME               
              maša za +Angelo Žolnir  

Ponedeljek Justin                                          

01.06.                 ob 19h   za +Konrada Kugler, 30. dan           

Torek Erazem                                      

02.06.          ob 7h     za rajne Matecove,                      

Sreda Ugandski mučenci                                             

03.06.                                                   ob 7h     za zdravje in v dober namen                   

Četrtek SVETO REŠNJE TELO IN KRI    

04.06.           ob 7h     za farane  
ob 17.30   na Pernovem  za rajne Korenko  
ob 19h   za +Franca in Nežo Falant, obl.  

Petek prvi petek                                                                                                

05.06. ob 19h   za +Blaža Cvikl in rajne Tomanove, obl.     

Sobota prva sobota                                         

06.06.          ob 7h     za +Ano in oba Jožeta Štefančič, obl.  

NEDELJA 10. MED LETOM       

07.06. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 10h    za +Matevža Krajnc, obl.                  
                 PO MAŠI PROCESIJA 
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Mt 28,16–20 

VSE DNI Z VAMI 

 
To, da nam je Bog blizu, je osrednja misel današnjega evangelija, ki se konča z Jezusovimi 
besedami: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Vedno sem pozoren 
na besedi vse dni. Vemo, da so dnevi lepi in grdi, veseli in žalostni, polni veselja, pa tudi skrbi, 
a Kristus ostaja z nami vse dni, ne le včasih. Omenjeni stavek je zadnji v Matejevem 
evangeliju. Kakor bi nam Jezus še čisto ob koncu želel sporočiti: »Ne bojte se! Karkoli se bo 
zgodilo v vašem življenju, bom jaz z vami.« Še več! Isti evangelij se tako tudi začenja, ko pravi, 
da se bo Odrešenik imenoval »Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). Kristus 
je vse svoje sporočilo strnil med zagotovili, da je on Bog, ki nam je blizu, saj je Bog z nami. 
Danes se ljudje težko odločajo za poslanstvo. Pomislimo samo na pomanjkanje duhovnikov, 
redovnic in ne nazadnje na to, kako malo ljudi se danes poroči. Pogosto slišimo ugovor: »Bojim 
se. Ne vem, če bom zdržal(a).« Gotovo človek iz svoje moči poslanstva ne bo zmogel, a z 
Božjo milostjo in z zavestjo, da je Bog z njim vse dni, bo zmogel marsikaj.  
Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj v Tamarju je na steni upodobljen angel, ki ima v rokah 
globus. Sporoča nam: naj se znajdemo kjerkoli na svetu, vedno je Bog z nami, kakor je bil 
nadangel Rafael z Tobijem. Angel drži v rokah trilistno rastlino, ki je star simbol za sv. Trojico: 
Bog, ki nas spremlja, je Oče, Sin in Sveti Duh.  
Na drugi strani kapele v Tamarju pa je upodobljen angel, ki ima okrog sebe vrv, kakršno imajo 
plezalci v gorah. Ob njem so tablice z imeni ljudi, ki so se smrtno ponesrečili v gorskih stenah 
nad kapelo. Sporočilo tega angela je jasno in velja tudi nam: »Nikoli ne boste sami, tudi takrat 
ne, ko omahnete v globino in se vam zgodi nesreča. Tudi ko boste padli najgloblje, bo Bog z 
vami!« 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 
 

In Jezus je pristopil in  
jim spregovoril te 

besede: »Dana mi je vsa 
oblast  

v nebesih in na zemlji.  
Pojdite torej in učite  

vse narode;  
krščujte jih v imenu  

Očeta in Sina in  
Svetega Duha  

in učite jih spolnjevati 
vse, 

karkoli sem vam 
zapovedal;  

in glejte, jaz sem z vami  
vse dni do konca sveta.«  

 

(Mt 28,21–23) 



 
 

        V NAŠI ŽUPNIJI DANES 25 MLADIH PREJEMA ZAKRAMENT 
                                                SVETE BIRME …   
 
 

Bírma je eden od krščanskih zakramentov. Slovensko 
ime zakramenta izvira iz besede konfirmacija (latinsko: 
confirmatio) in pomeni potrditev. 

V Rimskokatoliški Cerkvi je to zakrament potrditve v 
veri, ki v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, ki jih je 
že prej prejel pri krstu. Podelitev zakramenta birme naj 
bi sovpadala z duhovno zrelostjo, zato se birmo pogosto 
podeljuje ob prehodu iz otroštva v odraslost, npr. ob 
koncu osnovne šole. 

Prejemnik zakramenta birme se imenuje birmanec, podeljevalec pa je birmovalec. 
Birmo redno podeljuje škof (le izjemoma in samo z izrecno škofovo odobritvijo lahko 
tudi duhovnik-mašnik). Ob podelitvi tega zakramenta birmanec prejme Božjo milost in 
darove Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svéta, dar moči, dar vednosti, dar 
pobožnosti in dar strahu Božjega. Ti darovi bolje usposobijo prejemnika za življenje po 
Jezusovem nauku in s tem za krščansko pričevanje. 

Birmanca pri obredu birme po navadi spremlja boter, ki naj bi pozneje v življenju 
prevzel vlogo duhovnega vodnika birmanca. Ta trajna naloga botrov se v praksi precej 
zanemarja. 
                                                                                                                                        Wikipedija 

 
 

Papež Frančišek birmancem:  
 

 »Ostanite trdni na poti vere, skupaj s močnim 

upanjem v Gospoda. V tem je skrivnost naše 

poti! On nam daje pogum, da gremo proti toku. 

Dobro prisluhnite; iti proti toku, dobro dene 

srcu. Toda za iti proti toku, je potreben pogum in 

On nam da ta pogum. Ni težav, stisk, 

nerazumevanj, ki bi nas prestrašile, če ostanemo 

povezani z Bogom, kakor so mladike povezane s 

trto, če ne zapravimo prijateljstva z Njim, ampak 

mu damo v našem življenju vedno več prostora. To in tudi ter predvsem, če se čutimo 

uboge, slabotne, grešnike, saj Bog daje moč naši slabosti, bogastvo naši revščini, 

spreobrnjenje in odpuščanje našemu grehu. Gospod je tako zelo usmiljen, da nam 

vedno, če pridemo k Njemu, odpušča. Zaupajmo Božjemu delovanju! Z Njim lahko 

delamo velike reči in daje nam čutiti veselje, da smo njegovi učenci, pričevalci. Stavite 

na velike ideale, na velike stvari. Gospod ni izbral nas kristjanov za majhne stvari. 

Pojdite vedno onkraj, k velikim idealom. Mladi, zastavite življenje za velike ideale!« 


