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 NAŠE OBČESTVO 
 

Nov kamenček na poti edinosti 
 

 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek in koptski papež Tawadros II. sta ob Frančiškovem obisku v 

Kairu podpisala skupno izjavo. Iz nje krajši odlomki. 
 

Midva, Frančišek, rimski škof in 

papež katoliške Cerkve, in Tawadros 

II., papež Aleksandrije in patriarh 

sedeža sv. Marka, se zahvaljujeva v 

Svetem Duhu Bogu, da nama je 

omogočil srečno priložnost, da sva 

se ponovno srečala in se bratsko ob-

jela in se ponovno združila v skupni 

molitvi. Vsemogočnemu izkazujeva 

slavo zaradi bratske vezi in prijatelj-

stva, ki obstajata med sedežem sv. Petra in sedežem sv. Marka. Privilegij, da 

sva se srečala tukaj v Egiptu, je znamenje, da trdnost naših odnosov iz leta v 

leto raste, kakor tudi naša bližina v veri in ljubezni Kristusa našega Gospoda ... 

Medtem ko hodimo proti blaženemu dnevu, ko se bomo končno zbrali 

skupaj ob isti evharistični mizi, lahko sodelujemo na številnih področjih in tako 

napravljamo otipljivo veliko bogastvo, ki nam je skupno. Skupaj lahko priču-

jemo za temeljne vrednote, kot sta svetost in dostojanstvo človeškega življenja, 

nedotakljivost zakramenta zakona in družine ter spoštovanja celotnega stvar-

stva, ki nam ga je Bog zaupal. Kljub številnim sodobnim izzivom, kot je sekula-

rizacija in globalizacija ravnodušnosti, smo poklicani ponuditi skupen odgovor, 

utemeljen na evangeljskih vrednotah in na zakladih obojnih izročil ... Skrivnost 

Jezusa, ki je umrl in vstal iz ljubezni, je v središču naše poti proti polni edinosti. 



 

Župnijsko romanje 
 

 

 

 

 

 

 

V aprilski številki Našega občestva je 

članica našega župnijskega sveta pripravi-

la program letošnjega romanja h koreni-

nam naše vere v Oglej, Gradež in na oto-

ček Barbano. Na mizici pod korom imate 

ta program, in kdor se zanima, ga lahko 

vzame skupaj s prijavnico. 

Naj nas tudi to romanje poveže, da bo-

mo vedno bolj ena družina, ki skupaj moli 

in skupaj potuje skozi življenje. 

 

100-letnica Fatime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. maja letos bo minilo 100 let, od-

kar se je Marija prvič prikazala trem 

pastirčkom v Fatimi na Portugalskem, 

Luciji, Jacinti in Frančišku. Leto po-

prej jim je to prikazanje napovedal 

angel in jih povabil, naj zadoščujejo 

za grehe človeštva. 

To videnje jih je popolnoma pre-

vzelo in smisel svojega življenja so 

odtlej videli samo v tem: nalagali so si 

tudi hudo pokoro in veliko molili. Prej 

so molitev skrajševali, potem pa so 

komaj čakali, da se lahko posvetijo 

molitvi. 

V svojem življenju so bili preko Ma-

rije tako povezani z Bogom, da sta Ja-

cinta in Frančišek v kratkem dosegla 

svetost, Lucija pa je šla v samo-stan.  

13. maja letos bo papež na obisku 

v Fatimi Frančiška in Jacinto razglasil 

za svetnika, za Lucijo, ki je svoje ži-

vljenje posvetila Bogu, pa tudi teče 

postopek za razglasitev za blaženo.  

 

In mi? Lani smo se ob obisku kipa 

Marije iz Fatime zbirali po vseh 

slovenskih župnijah in poživljali vero 

in ljubezen do Jezusa in Marije. 

Letos, ob stoletnici, pa bomo imeli 

spet novo priložnost: vsaka dekanija 

bo prejela kapelico z Marijinim kipom. 

Ta kip bo do 13. oktobra krožil po 

naših družinah in jih spodbujal k moli-

tvi, in sicer pod geslom: Marija obis-

kuje naše družine. 

Vsaka družina, ki bo želela sprejeti 

Marijin kip, se bo prijavila, potem pa 

bo ob njem pripravila molitveni večer 

ali več večerov. Morda bo povabila še 

svoje sosede, da bodo skupaj molili in 

klicali Božji blagoslov na zbrane in na 

ves svet.  



 

Gnani po Duhu za poslanstvo 
 

 

 

 

 

 

 

Tak je naslov poslanice papeža Fran-

čiška za 54. svetovni dan molitve za 

poklice. Sveti oče na začetku posla-

nice pojasni: »V preteklih letih smo 

razmišljali o dveh vidikih, ki se tičejo 

krščanskega poklica: povabilo, naj 

gremo iz sebe, da bi prisluhnili Go-

spodovemu glasu, ter o pomembnosti 

krščanske skupnosti kot prednost-

nem kraju, kjer se Božji klic rodi, se 

hrani ter se izrazi. Sedaj, ob priložnosti 54. svetovnega dneva molitve za 

poklice, pa bi se rad ustavil ob misijonarski razsežnosti krščanskega klica.« 

Papež Frančišek poda nekaj primerov misijonarskega prizadevanja, potem 

pa pravi: »Kristjan ne nosi sam breme poslanstva, temveč okuša tudi med 

naporom in nerazumevanjem, da Jezus hodi z njim, govori z njim, diha z njim, 

dela z njim. Čuti, da je živi Jezus z njim sredi misijonskega dela. In končno: 

Jezus je tisti, ki daje, da vzklije seme. Seme Kraljestva, čeprav majhno, nevidno 

in včasih nepomembno, tiho raste zaradi nenehnega Božjega delovanja: »Z 

Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, 

ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve, kako.« 

Papež Frančišek končuje poslanico z besedami: »Dragi bratje in sestre, tudi 

danes lahko ponovno najdemo gorečnost oznanila ter predlagamo predvsem 

mladim hojo za Kristusom.« Naši mladi imajo »željo, da odkrijejo privlačnost 

vedno aktualnega lika Jezusa, se pusti nagovoriti in izzvati njegovim besedam 

in dejanjem ter po njegovi zaslugi sanjati polno življenje, ki se bo z veseljem 

použilo v ljubezni.« 

 

Pomagajmo preživeti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska karitas je v lanskem letu s hrano in higi-

enskimi pripomočki pomagala preko 40.000 gospodinj-

stvom po vsej Sloveniji. Pomoč je do ljudi v stiski prihajala 

po prizadevnih prostovoljcih, ki so lani razdelili 3.668 ton 

hrane. Z vašo pomočjo smo na Karitas pomagali tudi 

14.060 osebam pri plačilu najnujnejših položnic. 

Še naprej vas prosimo za pomoč ljudem v stiski, ki se že 

več let srečujejo s pomanjkanjem. Mnogi živijo v slabih 

bivalnih pogojih in bolezni pogosto spremljajo njihov vsak-

dan. Poleg brezposelnih se revnim pridružuje vse več tistih, 

ki imajo neredno delo ali delajo za minimalno plačo in ne morejo preživeti 

svojih družin. Vsak dar bo dobrodošel. 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Maj 2017 pri nas 

 

30. april – 7. maj: teden molitve za duhovne poklice; 

  1. 5. ponedeljek, praznik Jožefa Delavca, začetek šmarnic o Fatimi; 

  3. 5. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  5. 5. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; 

  6. 5. sobota, zahvalna maša ob 50-letnici zaobljub s. Jasne Kogoj, 

somaševanje bo vodil Jožko Pirc, župnik iz Bertokov; 

  7. 5, nedelja Dobrega pastirja, posvečena duhovnim poklicem; 

  9. 5. torek, dan Evrope, ob 18.00 maša za duhovno prenovo Evrope; 

10. 5. sreda, ob 19.00 srečanje za vse starše: Katarina in Tomaž Erzar, Tri zelo 

enostavna pravila za dobre starše; 

13. 5. sobota, obletnica začetka prikazovanj v Fatimi; 

- izlet mladih in ministrantov; 

14. 5. nedelja, ob 10.30 pri maši poje sopranistka ob spremljavi orgel; 

17. 5. sreda, osmi koncert v okviru Sakralnega abonmaja: Komorni zgor 

Megaron pod vodstvom Damjana Močnika; 

18. 5. četrtek, tridnevnica pred prvim obhajilom; 

21. 5. nedelja, 9.00 prvo sveto obhajilo; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana; 

22. 5. trije prošnji dnevi pred vnebohodom; 

25. 5. četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod, maši ob 10.00 in 18.00; 

26. 5. petek, začetek binkoštne devetdnevnice; 

  4. 6. nedelja, gostovanje družinskega zbora v Lovrencu na Pohorju; 

11. 6. nedelja, ob 9.00 župnijski dan in razdelitev spričeval. 
 
 
 

 
 

 

Prvo sveto obhajilo 
 

 

 

Tudi letos ima naša župnija milost, 

da lahko skupaj obhajamo praznik 

prvega svetega obhajila. To bo v ne-

deljo, 21. maja, pri deveti maši. Z o-

troki in starši se pripravljamo, da bi 

oboji sprejeli Jezusa ne samo v svoje 

srce, ampak v svoje življenje, da bi bil 

vedno bolj središče. 

Vse pa vabim, da se nam pri proš-

njah za otroke, starše in za vso našo 

župnijo pridružite. Najlepša priložnost 

bo tudi letos, če se boste radi ude-

leževali letošnjih šmarnic, pri katerih 

bomo podoživljali vse, kar se je pred 

sto leti dogajalo v Fatimi in je še kako 

povezano z današnjim dogajanjem.  
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