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NEDELJA BINKOŠTI                        

19.05.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem   za +M artina R ednak, obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Ivana K ugler, obl.                

Ponedeljek Marija, Mati Cerkve                                                              

20.05.                 ob ob  ob  ob  16161616 h     na  G ori h      na  G ori h      na  G ori h      na  G ori  za +V alentina R eher  

ob  19h     ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +B ranka in  F ranca Pečnik  

Torek Krištof Magellanes                                                                                         

21.05.             ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +V ladim irja Šuperger, obl.           

Sreda Marjeta Kasijska                                                                        

22.05.       ob ob  ob  ob  18 .30    18 .30    18 .30    18 .30    srečanje škofa z birm anci 

ob 1ob 1ob 1ob 1 9999 h h  h  h     za +V iktorja in  D ragico K apitler       

Četrtek Servul (Socerb)                                                                                                     

23.05.                  ob ob  ob  ob  8h   8h   8h   8h               na  P ernovem   na P ernovem   na P ernovem   na P ernovem   za +Josipa B odis, A ntona Prevolšek in  sorod. 

ob 19h   ob  19h    ob  19h    ob  19h     za +Jožefa Podbornik, obl.              

Petek Marija, Pomočnica kristjanov                                                                  

24.05. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +A lojza in  Jožefo Podlesnik                  

Sobota SLOVESNOST SVETE BIRME                                          

25.05.          ob 1ob 1ob 1ob 1 0000 h h  h  h     za +Ivana in  G eliko V idenšek              

               za +Ivano in  A ntona V olf, obl.     

NEDELJA NEDELJA SVETE TROJICE  

26.05. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem   za +A no in  oba Jožeta Štefančič, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Ivanko L ešnik in  starše, obl.      

 



 
* K devetdnevnici  za birmance, lepo vabljeni tudi starši in botri.  
V torek bo pri nas maševal g. Amadej Jazbec. Tukaj bo že od 18. ure dalje in bo na 
razpolago za spoved birmancev ter staršev in botrov, ki bodo to želeli.  
Srečanje birmovalca, škofa Stanislava Lipovška, z birmanci bo v sredo pred birmo  ob 
18.30 v cerkvi.   
Po maši v sredo bo g. škof v župnišču imel še razgovor s člani ŽPS in ključarji.  
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BINKOŠTI – 
TRETJE SLOVESNO JUTRO 

 
V vsej zgodovini človeštva so tri jutra najslovesnejša in 
najpomembnejša: Jutro stvarjenja, ko je človek uzrl čudovito 
vesolje, pokleknil in počastil svojega Boga in Stvarnika. Drugo je 
jutro veselega vstajenja našega Odrešenika, ko je od ust do ust šla 
vesela novica: »Gospod je vstal, zopet živi in se je prikazal svojim 
ljubljenim u čencem.« Žalost se je spremenila v glasne vzklike 
veselja, tarnanje v veselje. Najbolj vzvišeno, slovesno in 
blagoslovljeno je tretje jutro binkoštnega praznika, ko se je Sveti 
Duh v šumu silovitega viharja in v obliki ognjenih plamenov izlil 
nad Gospodovimi učenci, tako kot jim je bil Jezus obljubil. Bili so 
polni Svetega Duha, luč je bila v njihovem umu, moč je napolnila 
njihova srca. Veliko delo odrešenja je bilo dovršeno, Katoliška 
cerkev, ustanova, ki jo je postavil Jezus, je bila ustanovljena. Sveti 
Duh je bil poslan in je prenovil obličje zemlje. To je bilo veliko 
slovesno jutro prve birme v Jeruzalemu. 

 

Anton Martin Slomšek 


