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NAREDITI UČENCE?  Pri 

evangelistu Mateju beremo ob koncu njegovega evangelija 
Jezusovo naročilo po vstajenju, ki se glasi: »Dana mi je vsa 
oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence. Krščujte jih …in učite jih …  vse karkoli 
sem vam zapovedal! Vedite pa: jaz sem z vami vse dni do 
dovršitve sveta« (Mt 28,18 -20)  »Kako narediti učence?« ( Tako se 

sprašuje  James Mallon v knjigi z naslovom »Božja prenova« kjer 
razmišlja o župniji od vzdrževanja do misijona in nadaljuje): »Če je 
učenec nekdo, ki se uči in želi rasti, ki je lačen spoznanja, kako to 
vzbuditi pri ljudeh? Vemo, da če nekdo »verjame« v Jezusa ali hodi v 
cerkev, to še ne pomeni nujno, da čuti lakoto. Nekaj se mora zgoditi, 
da jo prebudimo : … Spoznati moramo Njega – ne le verjeti vanj, 
ampak ga ljubiti, se zaljubiti vanj. Šele potem bodo naša srca zapela in 
naša pesem bo odmevala med ljudmi. Šele ko se srečamo z  njim 
živim in resničnim, ki je Pot, Resnica in Življenje, si zares želimo 
hoditi  po njegovi poti, postanemo lačni, njegove resnice in si 
prizadevamo živeti njegovo življenje.«  ….  Nismo še na cilju! 

 Obvestilo  o smrti in slikovno poročilo o pogrebu +škofa Metoda 
Piriha, od katerega smo se poslovili 25. marca v Logu pri Vipavi in je pokopan na 
Sveti Gori v cerkvi,  grobnici za glavnim oltarjem, nam je bilo posredovano po več 
poteh. Imamo ga blizu.  Tudi tako se ga bomo pogosteje spominjali,  ob našh obiskih 
Svete Gore. Bog, daj mu večni mir in pokoj!                                                                                        

 V velikem tednu in prazničnih dneh veljajo navodila NIJZ in SŠK. Ker je običajno  
obisk cerkve številčnejši  smo naprošeni, da na vpisnem listu  v vetrolovu župnijske 
cerkve ( ali s prijavo na 041 549 535) označimo svojo nameravano navzočnost tako, 
da bi  prvenstveno omogočili navzočnost   več članom družin (gospodinjstev) .na 30 
kvadratnih metrov.  V slučaju spremenjenih navodil, veljajo NAJNOVEJŠA po datumu 

objave!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Priporočilo, da sledimo obredom s prenosom iz svoje škofije Koper ob 19. uri 

(povezava: https://skofija-koper.si/prenos/) v kolikor jih ne moremo spremljati v 
živo v svoji župniji. Velja tudi možnost prejema obhajila v času po končanih 
obredih (cca 18.45)v domači župnijski cerkvi, v kolikor ne bi bila izrecno preklicana.    

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je izdala Noto 

škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna 2021.   

V Noti je priporočilo, da se omogoči medijski prenos obhajanj, ki jim 

predseduje škof.  Zato bo na spletni strani Škofije Koper (povezava: 

https://skofija-koper.si/prenos/) omogočen neposreden prenos svetih 

maš, ki jih bo vodil škof Jurij po naslednjem sporedu:                             

•         cvetna nedelja, 28. marec, ob 10. uri;                                               

•         veliki četrtek, 1. aprila, ob 19. uri;                                                     

•         veliki petek, 2. aprila, ob 19. uri;                                                  

•         velikonočna vigilija, 3. aprila, ob 19. uri;                                              

•         velika noč, 4. aprila; ob 10. uri;                                                     

•         velikonočni ponedeljek, 5. aprila, ob 10. uri. 

  Znano je že, da je od 29.3. -  

omogočeno bogoslužje na prostem 
(pod predpisanimi pogoji-  in dana 
možnost verouka. Pri nas v 
ponedeljek in torek  29.in 30. marca 
možnost za spoved v cerkvi za 
veroučne skupine:  v ponedeljek : 
skupin 7. razr. ob 15.00  in  8. razr. 
ob  16.00   v torek :                                                            
4. razr. ob  17.uri; - 5.razr.ob 16.00;  
6. razr. ob 15.00                                   

 Obisk bolnikov in starejših  z 
dopoldne v torek, sredo ali tudi na 
veliki petek.                                              

Možnost za spoved -zakrament 
sprave tudi po dogovoru               

 Hvala za »trajnostno zasajeni šopek« -trajnic  pred župnijsko cerkvijo, zahvala za 

zbrani dar pred vežico  in nakazilo (200.-€ Tempus Babnik.d.o.o.) župniji ob pogrebu  + 
J.Koršiča namesto rož;  Zahvala za podarjene podobice sv. Jožefa z molitvijo  in ob  prazniku 
sv. Jožefa za pozornost in različne darove osebno župniku. Bog povrni!                                    

Z nedeljo, 28.marca bodo večerne maše in obredi ob 18. uri.                                                 

5 postnaned.- 

- CVETNA- 
28.03.2021 

10.00  

18.00 

 župnijska m. za žive in + 
 blagoslov zelenja v cerkvi 

+ msgr. Metod Piurih, škof 

P. 29.03- 18.00 za ++ Birsa 

T. 30.03. 18.00 +starši Makarovič in Jerončič 

S. 31.03.  18.00 p.n. 

Č. 01.04. 
veliki  č. 

V župniji 

obredi 

svetega 

tridnevja 

ob 18.00 

uri 

spomin zadnje večerje      
za Božje usmiljenje 

P. 02.04. 
vel. petek  

obredi velikega petka 

S. 03.04. 
vel. sobota 

obredi velike sobote 
za rajne iz družine  

VELIKA  
NOČ 

04.04.2020 

10.00  

18.00 

 župnijska m. za žive in + 
17.30 češčenje pred mašo 

p.n. 
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