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NEDELJA 5. VELIKONOČNA   

10.05.  
 

7.00     za farane                              

8.30    v Galiciji      (na Pernovem je premalo prostora)  

             za rajne Pečnik in Štamol  

10.00   za pokojne Krempuš                                

Ponedeljek Pankracij                                     

11.05.                 19.00   za +Moniko Drev, obl.  

Torek Leopold Mandić                           

12.05.        19.00   za +Ivana in Ivanko Lesjak, obl.              

Sreda Fatimska Mati božja, Servacij       

13.05.                                                    19.00   za vse farane                                

Četrtek Bonifacij                                   

14.05.           19.00   v dober namen                         

Petek Zofija                                                         

15.05  19.00   za +Marico in Martina Volf ter vse Jožekove 

Sobota Janez Nepomuk                          

16.05.          7.00   (zjutraj!)    za +Jožeta in vse Videnškove, obl.  

NEDELJA 6. VELIKONOČNA                                      

17.05.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    (v Galiciji)  za rajne Kovačkove in Ledinekove        

10.00   za +Franca Volf, obl.                             
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Jn 14,1–12 

POKAŽI NAM OČETA 

 

Slovenski pogovor pravi: »Kakršen oče, takšen sin.« Pa nima v mislih toliko zunanje, telesne podobnosti, 

potez obraza, tudi ne samo značaja. Meri predvsem na tisto, kar oče da svojemu sinu (seveda tudi hčeri) iz 

svojega notranjega bogastva, ki si ga je sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren človek z 

oblikovanjem svoje osebnosti po načelih evangelija. V polnem pomenu ta pregovor velja za Boga Očeta in 

njegovega Božjega Sina, na človeški ravni se uresniči le deloma. Če je oče dober, pravimo: škoda da se sin 

ni vrgel po očetu! Tako govorimo, vendar vsak pameten človek ve, da se noben otrok ne »vrže« samo po 

starših, saj so poleg družinskih še nešteti drugi vzgojni vplivi. Psihologi in sociologi pravijo, da otrok že od 

najnežnejše dobe največ znanja in navad, dobrih in slabih, pridobi s posnemanjem, ki mu je prirojeno. 

Gotovo to še bolje kot učenjaki veste vsi, ki ste očetje in matere in ste svoje otroke ljubeče spremljali od 

trenutka spočetja dalje. Zaradi svoje telesne povezanosti z njim je otroku bliže mati, vendar otrok potrebuje 

tudi bližino očeta.  

Klic po očetu prihaja že iz drobnega srca dojenčka, čeprav ga ni slišati. Način življenja, ki se pokaže šele v 

odraslih letih, ima svoje korenine v odnosu dojenčka do očeta. Tudi zmožnost verovanja in zaupanja v Boga 

mora izvirati od tod.  

Francoski jezuit Aime Duval je pred nekaj desetletji oznanjal z verskimi popevkami ob spremljavi kitare. 

Pripovedoval je, da mu je o Bogu največ povedal zgled očeta, ko so zvečer skupaj molili. Videl ga je, kako 

kleči, glavo ima v dlaneh in zbrano moli. In otrok je razmišljal: »Glej, kako je moj oče, ki je tako močan, da 

obvlada par volov, ki se prav nič ne boji župana in drugih veljakov, pred Bogom čisto majhen. Bog mora res 

biti zelo velik, ker moj oče pred njim kleči, pa tudi zelo prisrčen prijatelj, ker moj oče z njim govori kar v 

svoji delovni obleki.« 

Marsikdo ima najbrž lepe spomine ne samo na svojo mamo, ampak tudi na svojega očeta, kar v nas 

spodbuja globoko hvaležnost. Jezusa, Božjega Sina, prosimo, naj nam vsem vsak dan pokaže svojega Očeta, 

da bi si kot bratje in sestre pomagali med seboj. Najprej v družinah! 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 
 

 

Jezus mu je dejal:  
»Jaz sem pot,  

resnica in življenje.  
Nihče ne pride k Očetu  
drugače kot po meni.  
Če ste spoznali mene,  

boste spoznali  
tudi mojega Očeta.  
Od zdaj ga poznate  

in videli ste ga.«  
 

(Jn 14,6–7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. (Jn 14,2) 

 

Prava sreča, Gospod, da je v hiši tvojega Očeta veliko bivališč. 

Tako lahko upam, da je eno tudi zame. 

Zame, ki danes hodim za teboj in jutri ne. 

In nikoli nimam časa, da bi ga posvetil drugim. 

In ne prenašam nikogar, ki ne misli tako kot jaz. 

Zame, ki sem nejevoljen zaradi priseljencev iz tretjega sveta 

in mi ni mar za tiste, ki jim gre slabo.  

Zame, ki grem v nedeljo k maši, če nimam kaj drugega početi. 

In ne sodelujem v življenju župnijske skupnosti. 

Zame, ki si pomagam s komolci do želenega cilja 

in spotikam tiste, ki me hočejo prehiteti. 

Zame, ki sem navezan na denar, 

dober vtis in to, kar govorijo ljudje. 

Zame, ki imam rad samo tiste, ki imajo radi mene. 

In včasih uporabim druge, kakor da so predmeti. 

In nisem ne lačen ne žejen pravice in miru. 

Prava sreča, Gospod,  

da je v hiši tvojega Očeta veliko bivališč. 

Eno tam bo tudi zame. 

Zame, ki nimam ničesar, razen velike želje,  

da bi bil takšen, kakršnega me ti želiš. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 
 
 

* Ob nedeljah in praznikih na Pernovem ne bo maš, dokler bodo veljali sedanji 

ukrepi. Med tednom ob četrtkih pa bi lahko bile, ko je malo ljudi (če bo kakšna maša 

naročena).  

* V torek (12. maja) vabljeni starši letošnjih prvoobhajancev, da pridete v 

župnijsko cerkev.  Po šmarnicah (ob 19.30) se bomo pogovorili o obliki in možnosti 

skromne slovesnosti prvega svetega obhajila.  

* Kot veste, letos ni šmarnic za otroke, so pa za odrasle – vabljeni !  

Lahko pa izkoristite tele možnosti:  

Na spletni strani SKU bodo vsak dan dostopne povezave do šmarnic tako za 
otroke kot za odrasle (sedaj za prvi dan).  

Za otroke 

Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, posnetek, šmarnični izziv - pobarvanka 
ali naloga za reševanje, povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo) 

Za odrasle 

Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman (besedilo, posnetek, šmarnična 
misel) 

Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam 
bom ob 10.15, spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus. 

 

 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja                

v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19 

GLEJ OZNANILA PREJŠNJE NEDELJE !  

  

 

http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/200430-Navodila%20za%20uvajanje%20bogosluzja%20po%20epidemiji.pdf
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/200430-Navodila%20za%20uvajanje%20bogosluzja%20po%20epidemiji.pdf

