
 

22. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

26. 5. 2019 

6. VELIKONOČNA  

NEDELJA 

TURIZMA 

 

 
sv. Filip Neri, 
duhovnik, 
 

Apd 15,1-
2.22-29; Ps 
67,2-3.5.6.8; 
Raz 21,10-
14.22-23; Jn 
14,23-29 

ob 9. uri 

za + Elzo Jelen 
 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za zdravje 
 

27. 5. 2019 
PONEDELJEK 

1. PROŠNJI DAN 

 

bl. Alojzij 
Grozde, 
mučenec 

 

Apd 16,11-15; 
Ps 149,1-2.3-
4.5-6.9; Jn 
15,26-16,4 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 
p. Andrej ob 18.00 

po namenu darovalca 

ob 19. uri 
v čast b.s.  

p. Vendelinu 
Vošnjaku za spravo 

in zdravje 

28. 5. 2019 
TOREK 

2. PROŠNJI DAN 
 

 

sv. Marija 
Ana 
Parades, 
tretjerednica 

 
Apd 16,22-34; 
Ps 138,1-3.7-
8; Jn 16,5-11 

 

 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 19. uri 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 
 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 

29. 5. 2019 
SREDA 

3. PROŠNJI DAN 
 

 

sv. 
Maksimiljan 
Emonski, 
škof 

 

Apd 17,15; 

17,22-18,1; Ps 

148,1-2.11-14; 

Jn 16,12-15 

 

Kapela ob 7.30 
v čast Sv. Duhu v zahvalo 
in priprošnjo za ohranitev 

delovnega mesta 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 
ob 19. uri 

za +  
Ludvika Lenasija 

30. 5. 2019 
ČETRTEK 

VNEBOHOD 

 

sv. Kancijan, 
Kancij in 
Kancijanila, 
mučenci 

 

Apd 1,1-11; Ps 

47,2-3.6-7.8-9; 
Ef 1,17-23  

Kapela ob 7.30 
za + Cvetka Štefana 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 

ob 19. uri 

za + Perana 
Gavraniča 

31. 5. 2019 
PETEK 

 

 

Obiskanje 
Device 
Marije 

Sof 3,14-18 ali 
Rim 12,9-16; 
Iz 12,2-6; Lk 
1,39-56 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 19. uri 

za + Franko in 
Amelijo 

1. 6. 2019 
SOBOTA 

 

sv. Justin, 
mučenec 

 

Apd 18,23-28; 
Ps 47,2-3.8-
9.10; Jn 
16,23-28 

Kapela ob 7.30 
za dobrotnike in 

samostansko družino 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 19. uri 

po namenu 
darovalca 

2. 6. 2019 

7. VELIKONOČNA  

NEDELJA  

 

sv. Feliks iz 
Nikozije, 
kapucin 

Apd 7,55-60; 
Ps 97,1-2.6-
7.9; Raz 22,12-
14.16-17.20; 

Jn 17,20-26 

ob 9. uri 

za + starše 
Sedmak 

 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za vero v družini 
Plevnik 

 
 

 
 



6. VELIKONOČNA – NEDELJA TURIZMA, 26.5. 

PROŠNJI DNEVI: PONEDELJEK, 27. 5. - TOREK, 28. 5. - SREDA, 29. 5. 
Vsak večer  bomo pred sv.mašo molili litanije vseh svetnikov za dobro letino in 

lepo vreme.“Vsemogočni Bog, stvarnik sveta in gospodar življenja, vse je v tvoji 

moči. Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, da bo zemlja 

rodila obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in 

sadovnjake pred nevihtami, točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo...!” 

PONEDELJEK, 27. 5. * bl. ALOJZIJ GROZDE 
Rodil se je 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah in bil še isti dan prerojen s 

svetim krstom. Bil je nezakonski otrok; ko je bil star štiri leta, se je mati 

poročila v oddaljeno vas, Lojzek pa je ostal pri teti. S šestimi leti je začel 

hoditi v šolo in bil vseskozi najboljši v razredu.  Teta je s pomočjo 

dobrotnikov poskrbela, da je po ljudski šoli šel na gimnazijo v Ljubljano, 

kjer je bil gojenec Marijanišča. Obiskoval je klasično gimnazijo in bil zaradi 

svoje nadarjenosti in vestnosti odličen dijak. Uveljavil se je tudi kot pesnik,  

pesmi pa je objavljal v različnih dijaških glasilih. Kot član dijaške Katoliške akcije iz 

zavodske Marijine kongregacije je apostolsko deloval med sošolci. Moč za svoj apostolat je 

zajemal iz molitve, vsakdanje mašne daritve in obhajila ter iz otroške povezanosti z Božjo 

materjo Marijo. Na prvi petek 1. januarja 1943 je bil pri maši v Stični od tam pa se je z 

vlakom odpeljal do Trebnjega, kjer je proti večeru sedel na voz, namenjen proti Mirni. Pred 

vasjo so voz ustavili partizani in prijeli Lojzeta. Pri njem so našli latinski molitvenik, knjigo 

Hoja za Kristusom in knjižico o Fatimi. Odvedli so ga v Mirno, ga kruto mučili in nato v 

gozdu pobili. Njegovo nestrohnjeno truplo so s sledovi mučenja našli 23. februarja 1943 

otroci, ki so nabirali zvončke. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu. 

TOREK, 28.5. * BIBLIČNA SKUPINA OB 19.30 

Ob 19.00 koncert Dekliškega in Fantovskega pevskega zbora UPPEF v atriju 
 

 

ČETRTEK, 30.5. * GOSPODOV VNEBOHOD 
 Potem ko se je dvignil v nebo, so šli apostoli v tempelj molit. Tudi nas prevzema veselje, ker vemo, 
da si nam pripravil odrešenje.V podobi kruha in vina se vračaš med nas. Tvoj vnebohod je nenehno 
potovanje od Očeta k nam in od nas k Očetu, da nas utrjuješ v veri. Neme priče tvoje razpetosti med 
nebom in zemljo. Bodi zahvaljen za zvestobo večnega vračanja med svoje brate in sestre. (Berta Golob,) 

PETEK, 31.5. * SKLEP ŠMARNIC *  ZAČETEK BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE 

SOBOTA, 1.6. * ZAČETEK VRTNIC »VERUJMO LJUBEZNI« 
Vrtnice bomo v naši cerkvi imeli vsako jutro ob 7,30 in vsak večer ob 19.00. 

Nabral in v šopek povezal jih je p. Tomaž Podobnik DJ. Po vsebini niso le branje za 

mesec junij, ampak so koristna snov za premišljevanje ob vsakem času.  

Avtor p. Tomaž je v Spremni besedi napisal: 

V tridesetih junijskih dneh bomo ob letošnjih vrtnicah razmišljali o skrivnosti 

ljubezni Jezusovega Srca. Ko pomislimo, da jo poznamo, se ne zavedamo, da je 

spoznanje te Božje skrivnosti ena od največjih milosti. V njej je bistvo češčenja 

Jezusovega Srca: saj more le Božja ljubezen, ki nam je na pristno človeški način 

podarjena v Kristusu, vneti naša srca, da se mu popolnoma darujejo in da mi 

postanemo njegovi pričevalci v današnjem hladnem in brezsrčnem svetu. 

7. VELIKONOČNA, 2. 6. * NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA 
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