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MAJ – VELIKI TRAVEN

ZARADI EPIDEMIJE- JE SODELOVANJE PRI MA-
ŠAH  MALO DRUGAČNO.

TR.R.: SI56 0443 0000 2921 366  
3.NED= FILIP IN JAKOB  APOSTOLA ZAVETNIKA
ŽUPNIJE      7- za župljane, Frančiška Erker         10.
Anton,Marija O. obl. Slavko Šticl .  Po nam. gasilcev         
4. PON= FLORIJAN(CVETKO)  8.-  po n. Brezmadežne   

5.TOR= GOTARD,KATARINA 8 .- za blag. in zdravo pamet      
6.SRE= DOMINIK SAVIJO                8.-po namenu

7.ČET =GIZELA             8.-na čast Svetemu Duhu , 
8.PET=VIKTOR  18-za d. pokl, Mirko Dovnik       

9.SOB=   IZAIJA    8  .-  Mariji v zahvalo    
10.NED= JOB 7.- za farane, za večni. pokoj otrok

umrlih pred rojstvom,                     10.-  Alojzija Špur
Andrej Kurnik,    Štefan Kitek,   Kristina Sagadin,      

BOŽJE USMILJENJE, KI NAM   V SVETIH
ZNAMENJIH – ZAKRAMENTIH, DAJEŠ

OBILJE SVOJE PRISOTNOSTI,
ŽIVLJENJSKE MOČI V NAŠEM

VSAKDANJEM ŽIVLJENJU, hvala ti!
Kaj to pomeni  biti MAŠNIK? VEROVATI   V

JEZUSOVO PRISOTNOST V
ZAKRAMENTIH  kaj so torej zakramenti? To
so vidna znamenja nevidne milosti, ustanovljen

od JEZUSA KRISTUSA. 

JEZUS: Kdor pa pride skozi vrata, 
je pastir ovac. 

Njemu vratar odpre in 

ovce poslušajo njegov glas 
in svoje ovce

kliče po imenu 
in jih vodi iz

staje. 
Ko vse svoje
spusti ven, 

hodi pred njimi 
in ovce gredo za

njim, 
ker poznajo njegov glas. 

Za tujcem pa ne bodo šle, 
ampak bodo 

bežale pred njim,
ker ne poznajo glasu tujcev.«

(Jn 10,2–5)

POSTATI ČLOVEK IN PRISTNI
OZNANJEVALEC Jn 10,1–10

V neki župniji so v tednu pred nedeljo 
duhovnih poklicev otrokom višjih razredov 
verouka dali nalogo, naj napišejo, zakaj 
imamo duhovnike. Odgovorov je bilo več 
kot sto. Skoraj v vseh pa se je tako ali drugače
ponavljala misel: duhovniki so zato, da molijo, 
da imajo mašo in učijo verouk. Včasih tudi 
obiskujejo bolnike.
Precej odgovorov je pri tem naredilo vtis – pa 
čeprav ni bilo naravnost povedano – da so 
duhovniki neke vrste priganjači. 

Če jih ne bi bilo, 
ne bi bilo treba hoditi v cerkev, 

ne k verouku, 
ne k spovedi in doma ne bi bilo potrebno

moliti.
Na enem listku je kar naravnost pisalo:

 Če ne bi bilo duhovnikov, 
bi Bog ostal v cerkvi sam.

Na enem od lističev pa je pisalo:
 Duhovniki niso in so potrebni. Niso, ker nekateri 
ljudje brez njih brez težav živijo; 
so, ker nas učijo evangelij. 

– Otrok, ki je to zapisal, ni prišel do
zaključka, da tisti, ki zanemarja

evangelij, zanemarja sebe. 
– Lepo pa je to povedal neki nadarjeni

srednješolec, ki je svojemu katehetu
priznal: Jaz postajam kot računalnik,

naredite iz mene človeka.

Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, 
da se žene za ocenami, da stlači v 
možgane čim več znanja in da s tem 
morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse 
to duhovnik ni potreben.

 Tudi ne zato, da streže svojemu telesu,
nazadnje postane svetu odveč in ga

odložijo nekje na pokopališču. 
Da pa nekdo postane človek, bitje
srca in duha, ki ljubi in zasluži biti

ljubljen, ki spoznava vrednote in se
zanje odloča, ki ceni mir, srečo in

veselje ter vse to deli z drugimi – za
to je potreben nekdo, ki za te reči

oznanja in zanje priča.
Duhovnik nam pomaga, da moremo razvijati v
sebi najgloblje težnje, posebej še naravnanost
v neskončnost in v večnost.



Duhovnik je po svojem poklicu
pričevalec večno živega

Kristusa,
je oznanjevalec novega neba in

nove zemlje, je znanilec
velikonočnega veselja.

In da bi sleherni duhovnik lahko bil tak, je
potrebno, da zanj in to milost tudi molimo.

Vsi kristjani smo povabljeni, da si od
dobrega Boga izprosimo takšnih

duhovnikov. Naj jih dobri Bog blagoslavlja
in jim vliva moči, da takšni (p)ostanejo. Po

njihovem zgledu naj bomo tovrstni
oznanjevalci v vsakdanjem svetu 

tudi MI VSI.
Po: Beseda da besedo

V PREIZKUŠNJAH SE VIDI,
KOLIKO VELJAM;

KAKŠEN SEM ČLOVEK, 
KAKŠEN KRISTJAN.

NE ZAPADE SNEG,
DA BI ZADUŠIL TA SVET,

TEMVEČ,
DA BI VSAKA ŽIVALCA 

POKAZALA SVOJO SLED.
(hrvaški)

Kuj me življenje, kuj,
Če sem jeklo bom pel, 

če sem steklo se bom zdrobil.
.(Oton Župančič

Duhovnik ni preprosto uradnik,
ki ga vsaka družba potrebuje, da

lahko izpolnjene določene
naloge. On namreč dela nekaj,

česar noben človek sam iz sebe
ne more: v Kristusovem imenu
izgovarja besedo odpuščanja
nad našimi grehi in tako Bog po
njem spreminja stanje našega
življenja. Nad kruhom in vinom

izgovarja Kristusove besede
zahvale, ki so besede

spremenjenja – on sam, Vstali,
po navzoči svoje telo in kri ter

tako spremeni elemente
zemlje: svet odpira Bogu in ga

z njim združuje. Tako
duhovništvo ni preprosto
»javna funkcija«, marveč

zakrament: Bog se posluži
ubogega človeka, da je po njem

na razpolago ljudem in zanje
deluje. Ta drznost Boga, da

zaupa človeku, čeprav pozna
naše slabosti, človeka zavezuje,

da zanj dela in da je tu. To je
resnična veličina, ki se skriva v
besedi duhovništvo. Papež Benedikt XVI

PRIHRANEK  –    »Prihranila   sem   nekaj   denarja,«
ponosno poroča Nika svoji mami.  –  »Kako ti je to

uspelo?« – »Tvoje anonimno pismo sosedi sem ji
izročila kar v roke.«

Marija, poveličevala si Boga,
ki ti je storil velike reči. 

Gospod ti je izkazal ljubezen 
in dobroto, ki je namenjena tudi nam.

Združi tudi nas v svojem 
hvaležnem spevu in nam pomagaj, 

da se bomo tudi mi 
vedno zahvaljevali Bogu 
za neštevilne dobrote, 

ki nam jih deli po 
svojem Sinu Jezusu Kristus. 

Amen

Kaj to pomeni  biti MAŠNIK? VEROVATI V
JEZUSOVO PRISOTNOST V

ZAKRAMENTIH  kaj so torej zakramenti? To
so vidna znamenja nevidne milosti, ustanovljen
od JEZUSA KRISTUSA. ZAKRAMENTALNI,

ALI BLAGOSLOVINE so vidna znamenja
nevidne milosti, ustanovljen od CERKVE. 

NPR.: Marijin zvon… BOŽJE USMILJENJE, KI
NAM   V SVETIH ZNAMENJIH –

ZAKRAMENTIH, DAJEŠ OBILJE SVOJE
PRISOTNOSTI, ŽIVLJENJSKE MOČI V

NAŠEM VSAKDANJEM ŽIVLJENJU  



ZAKRAMENTI SO VIDNA ZNAMENJA
NEVIDNE MILOSTI,  USTANOVLJENI  OD

JEZUSA KRISTUSA.  Po zakramentih
smo deležni Jezusovega BOŽJEGA

življenja.  Deli nam jih Jezus  po Cerkvi .
po duhovnikih. A TUDI neke zakramente
PO VERNIKIH V IZREDNIH PRIMERIH – V
SILI.  TAKŠNE IZREDNE RAZMERE  SO

DANES.  Svetujem staršem, ki imajo
še nekrščene otroke, 
 da jih krstijo doma.
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Krstiš pa takole: VZAMEŠ VODO IN
med polivanjem po glavi,  izrečeš 

Jezusove besede v imenu Jezusa -
Cerkve: 

»JAZ TE KRSTIM V IMENU OČETA
IN SINA IN SVETEGA DUHA.« 

pri tem tudi poveš otrokovo ime.  
(ostale informacije, pokliči)

 

Zakramenti, ki jih je Jezus ustanovil 
ob  velikonočnih praznikih:

SVETA EVHARISTIJA – SV.
OBHAJILO. Postavitev 

SVETE MAŠE  IN 

 z zapovedjo: TO DELAJTE V MOJ SPOMIN,

MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA  
(Mr 14,22-26; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25)

Ko je šel prostovoljno v trpljenje je
vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal

svojim učencem in rekel:
VZEMITE IN JEJTE OD TEGA VSI,

TO JE MOJE TELO,
KI SE DAJE ZA VAS.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se
spet zahvalil, ga dal svojim učencem

in rekel:
VZEMITE IN PIJTE IZ NJEGA VSI,
TO JE KELIH MOJE KRVI, NOVE
IN VEČNE ZAVEZE, KI SE ZA VAS

IN ZA VSE PRELIVA V
ODPUŠČANJE GREHOV.

TO DELAJTE V MOJ SPOMIN.

 

 JN 20,21  Tedaj jim je Jezus spet
rekel:  »Mir vam bodi! Kakor je
Oče   mene   poslal,   tudi   jaz   vas
pošiljam.«  17,18; Mt 28,19; Mr 16,15;

BIRMA

 In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal: 
»Prejmite Svetega Duha!
1,33; 7,39; 1 Mz 2,7gr.; Ezk 37,9; Mdr 15,11; Apd 1,8; 1 Kor

15,45;
dihnil vanje: simbolizem tega dejanja je povezan s

poročilom o stvarjenju človeka 1 Mz 2,7 gr.: kakor je
Bog »vdihnil« človeku v nosnice »dah/duh življenja«,

Jezus svojim učencem »vdihne« Svetega Duha,
Duha večnega življenja.

SPOVED

   Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«

Mt 16,19; 18,18;

 

SVETI KRST

NA VNEBOHOD Jezus 
pooblasti učence  

   Jezus   je   pristopil   in   jim
spregovoril:   »Dana   mi   je   vsa
oblast v nebesih in na zemlji. 

4,9-10; 11,27; Dan 7,14; Jn 3,35; Ef 1,20-22; Flp 2,9-11;

 Pojdite torej in naredite vse
narode za moje učence. 

Krščujte jih v ime Očeta in
Sina in Svetega Duha

10,6; 24,9.14; Iz 42,6; 49,6; Lk 24,47; Apd 1,8; 2,38; 19,5;  
naredite ... za moje učence ali poučite. - vse narode

ali vse pogane. - v ime: ime v semitskem smislu pomeni
dejansko navzočnost imenovanega (gl. op. k 1,21): krst
vzpostavlja bivanjsko osebno razmerje  (prim. 1 Kor
1,13) krščenca z Bogom Očetom, Sinom in Duhom.

  in   učite   jih   izpolnjevati   vse,
kar koli sem vam zapovedal!  In

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