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DRUŽINA IN DOM, kaj nam pride na misel ob 

naslovu?            
          « Ne prezrimo spodbude, ki nam jo dajeta leto sv. Jožefa, ki je strah 
hudobnih duhov, in leto družine, ki v svojem srcu nosi Marijo Božjo in našo Mater. 
Naj nas oba zaščitita v boju zoper zlo!«  se glasi spodbuda iz preteklih župnijskih 
oznanil.   
 Bilo je na veliki četrtek dopoldne, ko se duhovniki zbiramo k tako 
imenovani krizmeni maši; ko med mašo obnavljamo duhovniške obljube pri kateri 
škof posveti-blagoslovi sveta olja: krstno olje, krizmo in bolniško olje, vidna znamenja 
pri podeljevanju zakramentov (op.:letos bo zaradi epidemije, to bogoslužje v 
koprski stolnici  šele v četrtek, 20.maja ob 10. uri dopoldne).  

Ko smo se razhajali v 
svoje župnije, je enemu od 
duhovnikov, skrbna sestra - z 
mislijo na večerno obhajanje 
spomina zadnje večerje, 
postavitve evharistije – izročila 
pisan šop  cvetja,  z domačega 
vrta po vsej verjetnosti. Dodala 
je še, dokaj tiho: »Da boš  
okrasil  »božji grob!« (tako  

imenujemo navadno bogato okrašeno kapelo ali oltar, kjer  na vel. četrtek zvečer, vel. 
petek in vel. soboto do slovesne maše na vigilijo velike noči,  hranimo Najsvetejše, in 
naj bi se te dni zbirali tudi k češčenju, molitvi(ponekod v organizirani) tako,  da je 
v cerkvi čez dan vedno kak posameznik ali skupina molivcev. 
 Spominjam se, da me je prešinila misel. Ti boš prišel zvečer v župnijski 
cerkvi obeh župnij kjer bodo na oltarjih čisti prti, okrašen daritveni oltar, ki bo 
spominjal na mizo v dvorani zadnje večerje, sodelovali bodo pevci, in  
strežniki(ministranti), s katerimi smo se pripravili, da bi bil veliki teden in 
praznovanje velike noči tudi na zunaj slovesno, lepo … tukaj pa je nekdo, ki bo 
moral na hitro nekaj postoriti, okrasiti kar ni ravno v prvi vrsti na kožo pisano 
moškim, še manj rutina moškega  sveta. Mislim pa, da je bila njegova molitev, po 
večernem bogoslužju vseeno lepa, morda tako ali podoben način  izrečena: 

»Gospod hvala, da se ti lahko zahvaljujem za Tvojo navzočnost in klic v 
duhovništvo. Tudi naša cerkev je podobna kraju tvojega rojstva- betlehemskemu 
hlevu. Ti vidiš ljubezen, ki je skrita tudi v tem cvetju, ki sem ga malo nerodno 
postavil na oltar in so drugi pri tem mislili Nate. Povrni vsem, ki naši župnijski 
družini kaj dobrega store z večnim življenjem in prebudi tudi v vseh nas večji 
čut za skupnost, da se bomo bolj čutili tudi kot župnijska družina… Ostani z 
nami!« 

Še vedno velja, kot je bilo že zapisano:   
              »Ko torej mi poslušamo o preteklih dogodkih in se držimo Božje besede, 
nanjo lahko odgovarjamo z molitvijo sedaj, v času, ki nam je podarjen, dokler nas 
Gospod ne odpokliče.. Osebni odnos z Bogom v molitvi nas duhovno krepi in 
pričevanja mnogih prepričujejo, da zaupanje v Božjo pomoč jasni pogled. 
Spoznanje  jasne ločnica med dobrim in zlim,  ne dopuča da bi  opustili trud za 
plemenito in dobro in plevel zamenjali s  plemenito rastlino,  pričakujoč od  
plevela (zla, laži …) plemenit sad. 

KAJ PA TI (VI)  PRAVIŠ (PRAVITE) …? 
VEROUK V TEM TEDNU 

ZA VSE SKUPINE po 
običajnem urniku 
(poned.skup.7.8.9. razr.)v 
cerkvi in  
(torek, skupine od 1.- 
6.razr.)po  
dogovoru. Maska !!! 

 »Razpotegnjeno« 
devetdnevnico pred birmo 
nadaljujemo /spletna stran pod 
»BIRMANCI« /: 
3.dan devetnevnice  - 16.5,- 
 ned. 16. maja  - bolj priporočeno 
pri večerni maši. Birmanci 
sodelujejo  po dogovoru na svoj 
način. 
 4. dan devetdnevnice  – 23.maja – 

BINKOŠTI – pri obeh sv. mašah / dogovor pri verouku v ponedeljek! / 
5. dan devetdnevnice  – 27.maja – četrtek – god bl. Alojzija Grozdeta, zavetnika mladih. 

 Vabljani k  molitvi z Marijo,ki jo imenujemo tudi Mati Cerkve,  nas vse ljubečo mamo. 
Veroučenci ( za izkustvo molitve rož. venca, prošenj…) na izpitu je naša ljubezen in 
odgovornost.  

 S r e  č a n j e  vsaj enega od staršev naših bodočih prvoobhajancev -v četrtek, 
20.maja  po maši, ob cca 20.00 v župnijski cerkvi oz. po dogovoru. 

Z delno sprostitvijo ukrepov in z dovljenjem za 50 odstotno zasedenost cerkve, 

veljavnih  do 23.maja, je v cerkvi  prostor za več  družinskih članov skupaj in posameznikov z 

razmikom 1,5m in uporabo mask, razkuževanjem …kar še naprej upoštevamo. 

7.veliknoč.- ned. 

sredstev družb..obvešč 
16.05.2021 

10. 00 
19.30  

župnijska m. za žive in +  

+ mama in stari starši                
                   Živec- Bandelj 

P. 17.05.-   
Jošt, puščavnik 

19.30 + Stanislav Velišček 

T. 18.05. –  
Janez I., pp.  

19.30 +druž. in sorodnike  
              Zadnik in Leban 

S.19.05 – 
  Krispin, redovnik 

19.30 + Franc Rijavec 

Č.20.05.-  19.00  

19.30  

 -molitev pred Najsvetejšim 

  +Curk Ivan 

P.21.05. –  19.30 +Maruška in starši Žerjal 

S.22.05 - 19.30 v dober namen (Z.) 

BINKOŠTI 
23.05.2021 

10. 00 

 

19.30  

Župnijska m. za žive in + 
V čast Svetemu Duhu za 
razsvetljenje  
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