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ÖÖ RIM

Mesec maj nas kliče k Mariji. Prav Materi
Božji je maj še posebej
posvečen. Vsak dan
bomo brali šmarnično
branje, molili litanije
in peli Marijine pesmi.
Lavretanske
litanije
Matere Božje, ki jih
bomo molili, nosijo
ime po italijanskem
romarskem središču
Loreto. Potrdil jih je
papež Sikst V. leta 1587
in so bile poleg litanij
vseh svetnikov dolga
stoletja edine uradne
litanije
katoliškega
bogoslužja. V Loretu

so jih gotovo molili že
na začetku 16. stoletja.
Vzkliki so vzeti iz svetopisemskega jezika in
bogate verske tradicije.
Prihajajmo k šmarnicam in se zatekajmo k
Materi Božji, prosimo
jo za pomoč in se ji zahvaljujmo za vse prejete milosti. Naj nam
bodo šmarnice v spodbudo, da po priprošnji
Matere Božje pridemo
bližje k Jezusu.
Rafael
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Kanonizacija papežev Janeza XXIII. (1958–1963)
in Janeza Pavla II. (1978–2005)

Papež Frančišek
je že lani razglasil
odlok o kanonizaciji
papežev Janeza XXIII.
in Janeza Pavla II. na
nedeljo Božjega usmiljenja 27. aprila 2014.
Ves svet je pričakoval
to veselo sporočilo,
saj so že na pogrebu

ljudje pisali na blago
SANTO SUBITO! (»sveti takoj!«). Naša župnija
se je udeležila kanonizacije na poseben način. Po družinah smo
sprejeli čez sedemdeset mladih romarjev iz
Poljske, ki so se ustavili v Logatcu, da bi pre-

nočili. Na tem mestu bi
se rad zahvalil vsem,
ki so jih gostoljubno
sprejeli. V nedeljo se
je ob 10. uri začela slovesnost kanonizacije
Janeza XXII. in Janeza
Pavla II. Po obrazcu kanonizacije so k oltarju
prinesli relikvije, kri
Janeza Pavla II. in košček kože Janeza XXIII.
Čeprav smo bili daleč
od papeža Frančiška,
smo vendarle lahko
videli in slišali vse.
Nekateri od romarjev,
ki smo jih srečali na
trgu Sv. Petra, so celo
dve noči pred baziliko
bedeli, da bi bili čim
bližje papeža. Vsi, ki
smo se udeležili svete
evharistije v nedeljo
Božjega
usmiljenja,
smo bili srečni. Kanonizacija bo ostala v nas
kot velik Božji dar.

KOLOFON:
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 700 kos
Spletni naslov: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke pošljite na naslov: farni.list.logatec@gmail.com do 15. v mesecu.
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Iz homilije
Frančiška ob
kanonizaciji
obeh papežev
Sveti Janez XXIII.
in sveti Janez Pavel
II. sta bila duhovnika,
škofa in papeža 20. stoletja. Poznala sta njegove tragedije, vendar
ju te niso premagale.
V njiju je bil močnejši
Bog; močnejša je bila
vera v Jezusa Kristusa,
človekovega Odrešenika in Gospodarja zgodovine; močnejše je
bilo v njiju Božje usmiljenje, ki se razkriva v
petih Jezusovih ranah;
močnejša je bila Marijina materinska bližina.
sta

V teh možeh, ki
zrla Kristusove

rane in sta pričala o
njegovem usmiljenju,
je prebivalo »živo upanje« skupaj z »neizrekljivim in poveličanim
veseljem« (1 Pt 1,3.8).
Upanje in veselje, ki
ju vstali Kristus daje
svojim učencem, ki
jim ju nič in nihče ne
more vzeti. Velikonočno upanje in veselje,
ki sta šli skozi topilnico
razgalitve, izpraznjenja, bližine grešnikov
do skrajnosti, vse do
slabosti zaradi grenkobe tistega keliha. To
sta upanje in veselje,
ki sta ju sveta papeža
prejela v dar od vstalega Gospoda in sta ju
tudi sama v obilici dajala Božjemu ljudstvu
ter za to prejela večno
hvaležnost.

Janez XXIII. in Janez Pavel II. sta sodelovala s Svetim Duhom.
Pri sklicu koncila je
sveti Janez XXIII. pokazal prefinjeno učljivost Svetemu Duhu,
se pustil voditi in je
bil za Cerkev pastir,
vodeni voditelj, voden
od Svetega Duha. To
je bilo njegovo veliko
služenje Cerkvi, zato
rad pomislim, da je bil
papež učljivosti Duhu.
V tem služenju
Božjemu ljudstvu je bil
Janez Pavel II. papež
družine. Tako je tudi
on sam nekoč dejal,
namreč, da bi želel, da
se ga spominjajo kot
papeža družine.
Rafael
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S papežem Frančiškom na poti vere

Priznati svoje
grehe in
razširiti srce
»Odpustiti, da bi
našli usmiljenje. To je
pot, ki prinaša mir v
naša srca in svet.« S to
mislijo bi lahko povzeli
eno od papeževih homilij. Papež Frančišek
je za izhodišče vzel
Jezusove besede: »Bodite usmiljeni, kakor
je usmiljen tudi vaš
Oče.« (Lk 6,36) To držo
usmiljenja ni lahko razumeti, kajti navajeni
smo soditi, je dodal.
Nismo osebe, ki bi po
naravi pustile nekoliko
prostora razumevanju
in tudi usmiljenju. Da
bi bili usmiljeni, sta
po papeževih besedah
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potrebni dve drži: zavedati se, da smo grešniki, in razširiti srce.
Prva drža je poznavanje samih sebe,
vedeti, da smo storili
mnogo slabih stvari,
da smo grešniki. Z
našim kesanjem se
Božja pravičnost spremeni v usmiljenje in
odpuščanje. A nujno
je, da se sramujemo
svojih grehov. »Res je,
da nihče med nami ni
nikogar ubil, a imamo
mnogo malih stvari,
vsakodnevnih grehov.«
Po papeževih besedah
je pomembno, da se
sramujemo pred Bogom. Ta sram je milost.
In zelo težko je pred
Gospodom priznati ta
sram, priznati grehe
in prositi odpuščanja.

Pogosto opravičujemo
svoje grehe in jih prelagamo na krivdo drugih, kot sta sto storila
Adam in Eva. Morda
mi je drugi res pomagal in mi olajšal pot v
greh, a storil sem ga jaz
sam. »Z držo kesanja
smo bolj zmožni biti
usmiljeni, saj čutimo
nad nami Božje usmiljenje.« Kot pravimo
v očenašu: »Odpusti
nam, kakor mi odpuščamo.«
Druga pomembna drža, da bi bili
usmiljeni, pa je: razširiti srce, kajti majhno
in egoistično srce ni
sposobno usmiljenja,
je nadaljeval papež.
Odpreti srce in se ob
dejanjih drugih vprašati: Kdo sem jaz, da
bi sodil? Kdo sem jaz,
da bi širil govorice o
tem? Kdo sem jaz, ki
sem naredil te stvari
ali še slabše? »Imeti
široko srce. Gospod
nam to pravi: Ne sodite
in ne boste sojeni. Ne
obsojajte in ne boste
obsojeni. (Lk 6,37) Dajte in vam bo dano,« je
poudaril papež. In kaj
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Z 39. seje ŽPS
vam bo dano? »Dobro,
potlačeno, potreseno
in zvrhano mero vam
bodo dali v naročje (Lk
6,38) … Če imaš široko,
veliko srce, lahko več
sprejmeš. Veliko srce
ne obsoja, ampak odpušča in pozablja, kajti
Bog je pozabil moje
grehe, Bog je odpustil
moje grehe. Razširiti
torej srce, je ponovil
sveti oče. »Usmiljena
moški in ženska imata vedno široko srce,
vedno se opravičita
drugim in mislita na
svoje grehe … To je pot
usmiljenja, za katero
moramo prositi. Če bi
vsi mi, če bi vsi narodi,
osebe, družine, naselja
imeli to držo, koliko
miru bi bilo na svetu,
koliko miru bi bilo v
naših srcih! Kajti usmiljenje nas vodi k miru,«
je dejal papež in sklenil
s povabilom: »Vedno si
zapomnite: Kdo sem
jaz, da bi sodil? Sramovati se in razširiti srce.
Naj nam Gospod podeli to milost.«
Povzeto po
Radio Vatikan.

Na zadnji seji ŽPS
smo nadaljevali s pripravam na novo mašo
in Farni dan.
Praznovanje
Farnega dne, ki bo
15. junija, ne bo združeno z dekanijskim
srečanjem
mladih
KRIŽ KRAŽ MLADIH,
kot smo se dogovorili
na prejšnji seji. KRIŽ
KRAŽ MLADIH bo kot
zdrava zabava za mlade potekal v soboto, 7.
junija 2014, in bo letos
dobrodelno usmerjen.
Mladi bodo zbirali denar za misijone.
V nedeljo, 8. junija 2014, bo praznovanje prvega svetega
obhajila, v soboto, 14.
junija, pa praznovanje
svete birme.
Velik praznik za
našo župnijo, nova
maša Jošta Mezga
bo v nedeljo, 6. julija
2014, ob 18. uri in ne
ob 10., kot je bilo rečeno na prejšnji seji,
saj je v poletni vročini za praznovanje
bolj primeren pozno
popoldanski oziroma
večerni čas.

Kdor bo želel
romati na posvetitev
Jošta Mezga v Sarajevo
(posvečen bo v nedeljo, 29. junija 2014),
se lahko pridruži romarjem z Brezovice. Z
Brezovice bosta romali
dve skupini. Ena bo šla
na pot v petek, 27. junija, druga pa v soboto, 28. junija. Romarji
obeh skupin bodo prespali v frančiškanskem
samostanu, zato bodo
stroški romanja sorazmerno nizki. Kdor bi
se romarjem na posvetitev Jošta Mezga
želel pridružiti, naj se
pravočasno prijavi pri
Dragu Malavašiču (tel.
041 262 236).
Dobrodelni koncert Župnijske Karitas  
je prestavljen na mesec september.
Na vsa praznovanja lepo vabljeni!
Petra Rok
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Na razpotjih sveta

Iz nove zaveze so
znana potovanja svetega Pavla po deželah
Sredozemlja, še zlasti
Bližnjega vzhoda, Male
Azije in Rima, kamor
je ta apostol ponesel
veselo novico o Kristusovem vstajenju in kjer
je zasejal seme nove
vere. Tudi današnji čas
prinaša apostole, ki zavzeto in neomajno nadaljujejo delo svojega
svetopisemskega predhodnika. Tudi v naši
župniji Gospod kliče
ljudi, da postanejo njegovi apostoli in ponesejo evangelij po svetu,
kar je pravzaprav tudi
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poslednje Kristusovo
naročilo za vse nas
kristjane: »Pojdite torej
in učite vse narode;
krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
spolnjevati vse, karkoli
sem vam zapovedal; in
glejte, jaz sem z vami
vse dni do konca sveta« (Mt 28,19–20). Te Jezusove besede, da bo z
nami »do konca sveta«
zagotovo
vsebujejo
tako časovno kot tudi
geografsko razsežnost.
Tako je naš sožupljan
Pavel Mezeg pred nekaj leti odgovoril na
ta Jezusov klic in se

odpravil v Misijonsko
semenišče v Kopenhagen na Danskem.
Po treh letih bivanja v
tej skandinavski deželi pa je bil za eno leto
poslan na študijsko
prakso v Izrael, kjer je
bil soudeležen pri tamkajšnjih
misijonskih
dejavnostih. Po koncu
bivanja v Sveti deželi
ga je pot zanesla na
svetovni dan mladih v
Rio de Jeneiro, potem
pa je bil določen še za
opravljanje misijonske
prakse v Sibiriji in Kazahstanu. Ko je govor
o Sibiriji, nam na misel
pogosto pridejo tajga,
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smrekovi
gozdovi,
nizke zimske temperature, sneg in gulagi,
kjer je v obdobju Stalinovih čistk umiralo na
milijone ljudi, medtem
ko se nam pri predstavah o Kazahstanu
nekoliko
»zatakne«.
Kakšna država je Kazahstan, kje leži in kaj je
o njej vredno vedeti? V
zadnjih letih je zaslovela predvsem po zaslugi
kontroverznega
komičnega filma z naslovom Borat, ki pa o tej
državi ustvari precej
izmaličeno
podobo.
Na splošno lahko Kazahstan opišemo kot
eno največjih držav
na svetu, ki na severu
meji z Rusijo, vzhodno
od njega se raztezata
Kitajska in Mongolija,
na zahodu pa se stika z
Evropo. Poseduje tudi
kar precejšen del obale največjega jezera
na svetu – Kaspijskega
jezera, južno od nje pa
imajo mesto manjše
srednjeazijske države.
Navkljub svoji velikosti zanjo ni značilna
gosta poselitev, saj v
njej prebiva le med 15
in 17 milijonov prebivalcev, med katerimi

prevladujejo Kazaki,
turškemu
soroden
narod, številčni pa so
tudi Rusi. Med drugimi
narodnostmi najdemo
tu še Ukrajince, Nemce, Poljake itd. Uradni
jezik je kazaški, vendar
ima v vsakodnevnem
in poslovnem življenju
zelo pomembno vlogo
ruščina, prevladujoča
veroizpoved pa je islam. Kazaki so izvorno
stepski narod, ki je tesno povezan s kulturo
vzreje konjev in bivanjem v jurtah – šotorih
iz živalskih kož. Tradicionalni način življenja
pa je do današnjih dni
že dodobra izpodrinil
mestni način življenja.
Po obdobju neodvisnosti ter pripadnosti
različnim
azijskim
državnim strukturam
(mongolskim, turškim,
uzbeškim), se je v 19.
stoletju znašel znotraj
meja ruskega imperija,
pozneje tudi Sovjetske
zveze. Po koncu totalitarne dobe je zanj značilen hiter gospodarski
razvoj, predvsem po
zaslugi
velikanskih
zalog nafte in zemeljskega plina, pa tudi
dolgoletnega predse-

dnikovanja Nazarbajeva, ki tej državi uspešno vlada že več kot 20
let. Njegovim zaslugam
gre pripisati tudi zavidljiv izgled nove kazaške prestolnice Astane.
Ko govorimo o naravnih danostih in znamenitostih Kazahstana,
ne moremo mimo že
omenjenega Kaspijskega jezera na zahodu,
Aralskega jezera (bolj
proti vzhodu) in gorovij kot sta Tian Šan ter
Altaj. Narava se v tej
deželi ponaša tudi s
pravimi vodnimi biseri
– prečudovitimi manjšimi jezeri, stepami,
puščavami, rekami in
smrekovimi gozdovi.
Prav zaradi vseh teh
in še mnogih drugih
znamenitosti pa ta del
sveta ni zanimiv zgolj
za misijonarje, marveč
lahko predstavlja  velik
izziv tudi za popotnike
in pustolovce, predvsem tiste naveličane
najbolj obleganih turističnih krajev Evrope
in drugih delov sveta.
Domen Mezeg
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Mladinski center svetega Nikolaja
V sklopu Nikolajevih srečanj Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na srečanje z naslovom

MOČNI STARŠI –
STABILNI OTROCI
v sredo, 21. maja, ob 19.30 uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Gost večera bo

Miha Kramli

Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!
Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar,
s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
Program društva Mladinski center svetega Nikolaja sofinancira občina Logatec.
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Povzetek predavanja:
Miha Kramli je
eden redkih strokovnjakov v Sloveniji, ki si
upa na glas in odločno
povedati, da je slovenska družina v hudi
krizi, da mnogi starši
iz svojih otrok delajo
čustvene invalide in da
otroci potrebujejo pokončne starše, ki bodo
vodili otroka, ne pa nasprotno. Miha Kramli
je prepričan, da zgolj
nežno božanje ne more
premakniti
človeka,
ki hoče kaj spremeniti

pri sebi, ampak da
potrebuje trdo delo,
fizično in psihično,
urnik, delovne navade in mnogo odrekanja. Naši otroci
pa poleg vsega tega
potrebujejo enotne
starše, veliko nadzora, predvsem pri
novih tehnologijah,
in mnogo ukazov in
udarcev po mizi.
V predavanju
bo poudaril vlogo
miselne naravnanosti staršev in eno-

tnost staršev pri pomembnih stvareh. Spregovoril bo
tudi o pravilnem nadzoru
nad otroki, izognil pa se
ne bo niti vprašanju, kako
postaviti meje. V drugem
delu predavanja se bo dotaknil starševskih pravic
in pomena pubertete, v
zadnjem delu pa nas bo
seznanil z informacijami
o kemičnih in nekemičnih
zasvojenostih, kako odvisnosti prepoznati ter kako
jo zdraviti oziroma preprečiti.

Miha Kramli
je terapevt in
vodja Centra za
zdravljenje
odvisnosti v novogoriškem zdravstvenem
domu. Je tudi psihoterapevt, ki je
podiplomski študij
iz družinske dinamike opravil na medicinski fakulteti v
Ljubljani,
specia-

lizacijo iz nekemičnih odvisnosti pa v ZDA. Pod
okriljem Zavoda
7 iz Solkana z
organizacijo Beli
obroč potuje po
Sloveniji: s predavanji in pogovori uči starše
odgovornosti in
razumevanja

otrok. Pri njem že dolgo ne iščejo več pomoči
le zasvojenci, temveč
vsi tisti mladostniki
in njihovi starši, ki so
zaradi zelo različnih
razlogov na poti skozi
naporno obdobje odraščanja zgrešili smer.
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Poslanica papeža Frančiška za
XXIX.svetovni dan mladih 2016
Dragi mladi prijatelji!
Izredno srečanje,
ki smo ga doživeli v Riu
de Janeiru ob XXVIII.
svetovnem dnevu mladih, se mi je vtisnilo
globoko v spomin. Bilo
je veliko praznovanje
vere in bratstva! Dobri
brazilski ljudje so nas
sprejeli z odprtimi rokami kot kip Kristusa
Odrešenika, ki z vrha
Corcovada zre na
čudovito širno plažo
Copacabana. Tam, na
obali je Jezus obnovil
svoj klic, da bi vsak izmed nas postal učenec
in misijonar. Odkrijmo
v tem klicu najdragocenejše bogastvo svojega življenja in ga delimo z drugimi, naj bodo
blizu ali daleč, vse do
skrajnih zemljepisnih
in bivanjskih koncev
sveta.
Naslednja postaja
našega mednarodnega romanja mladih bo
Krakov leta 2016. V
prihodnjih treh letih
želim v pripravi na
naše potovanje skupaj
z vami premišljevati
blagre, ki jih beremo
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v evangeliju po
Mateju (Mt 5,1–12).
Letos bomo začeli
premišljevati prvi
blagor: »Blagor ubogim
v duhu, kajti njihovo
je nebeško kraljestvo«
(Mt 5,3). Za leto 2015
predlagam: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga
bodo gledali« (Mt 5,8).
Leta 2016 pa bo naša
tema: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje
bodo dosegli« (Mt 5,7).
Jezusovi blagri so
prinašalci revolucionarne novosti, modela
sreče, ki stoji nasproti
tistemu, ki nam ga navadno podajajo mediji
in prevladujoča miselnost. Za posvetni
način mišljenja je Bog,
ki je postal eden izmed
nas in je umrl na križu, škandal. Po logiki
tega sveta so tisti, ki
jih je Jezus razglasil
za blažene, nekoristni,
slabiči, »zgube«. Proslavljajo se uspeh za
vsako ceno, udobje,
objestnost moči in potrjevanje samega sebe
na račun drugih.
Dragi mladi prijatelji! Jezus nas poziva,

naj odgovorimo na
njegovo ponudbo
življenja in se odločimo, katero pot hočemo prehoditi, da
dosežemo resnično
veselje. Gre za veliki
izziv vere. Jezus se
ni bal vprašati svojih učencev, ali so
resnično pripravljeni hoditi za njim ali
bi šli raje drugo pot
(prim. Jn 6,67). In
Simon s priimkom
Peter je imel pogum,
da je odgovoril: »Gospod, h komu naj
gremo? Besede večnega življenja imaš«
(Jn 6,68). Če morete
tudi vi reči Jezusu:
»Da,« se bodo tudi
vaša mlada življenja
napolnila s smislom
in tako postala bolj
rodovitna. [...]
Aprila bo minilo trideset let, odkar
je bil jubilejni križ
odrešenja zaupan
mladim. Prav s tem
simbolnim
dejanjem Janeza Pavla
II. se je začelo ve-
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je hrane« (Mt 10,9–10).
Evangeljsko uboštvo
je temeljni pogoj za
širjenje Božjega kraljestva. Najlepši in najbolj
spontani izrazi veselja,
kar sem jih videl v svojem življenju, so pripadali revnim ljudem,
ki so imeli zelo malo.
Evangelizacija bo v našem času možna le kot
posledica nalezljivega
veselja. [...]

liko romanje mladih,
ki je zajelo vseh pet
celin. Mnogi se spominjajo papeževih besed
na veliko nedeljo leta
1984, ki so spremljale
njegovo dejanje: »Dragi
moji mladi! Ob zaključku svetega leta vam
zaupam znamenje tega
jubilejnega leta: Kristusov križ. Nosíte ga po
vsem svetu kot znamenje ljubezni Gospoda
Jezusa do človeštva ter
oznanite vsakomur, da
je rešenje in zveličanje
samo v Kristusu, ki je
umrl in vstal od mrtvih.«
Obstaja globoka
povezava med ubo-

štvom in evangelizacijo, med temo preteklega svetovnega dneva
mladih – »Pojdite torej
in naredite vse narode za moje učence!«
(Mt 28,19) – in letošnjo
temo – »Blagor ubogim
v duhu, kajti njihovo
je nebeško kraljestvo«
(Mt 5,3). Gospod hoče
ubogo Cerkev, ki evangelizira uboge. Ko
je Jezus dvanajstere
poslal oznanjat, jim je
rekel: »Ne jemljite si
ne zlata, ne srebra, ne
bakra v svoje pasove,
ne popotne torbe, ne
dveh sukenj ne sandalov, ne palice, kajti
delavec je vreden svo-

Dragi mladi prijatelji, Magnificat, slavospev Marije, ki je
uboga v duhu, je tudi
pesem vsakega, ki živi
blagre. Veselje evangelija prihaja iz ubogega
srca, ki se more radovati in občudovati Božja dela tako kot srce
naše Gospe, ki jo »blagrujejo« vsi rodovi (Lk
1,48). Naj nam Marija,
Mati ubogih in Zvezda
nove evangelizacije,
pomaga, da bomo živeli evangelij, v življenju
utelešali blagre in imeli
vedno pogum za veselje.
V Vatikanu, 21.
januarja 2014, na god
sv. Neže, device in mučenke
Frančišek
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Farni list

KOLEDAR

9. maj – po sv. maši molitvena skupina, ob 20. uri srečanje mladine; ob 20. uri srečanje VI. zakonske skupine;

MAJ

10. maj – od 17.–19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;

2014

11. maj – 4. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja dobrega pastirja,  sv. maša ob
8. in 10. uri; ob 19. uri šmarnice, ob 20. uri srečanje II.
zakonske skupoine;

1. maj – JOŽEF DELAVEC,
začetek šmarnic, sv. maša
ob 8. in 10. uri;
2. maj – prvi petek, obisk
bolnikov na domu, sv. maša
ob 19. uri, po sv. maši molitvena skupina, ob 20. uri
srečanje mladine;
3, maj – od 17.–19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
4. maj – 3. VELIKONOČNA
NEDELJA, sv. maša ob 8. in
10. uri, ob 19. uri šmarnice;
5. maj – po sv. maši srečanje skupine KARITAS, ob 20.
uri srečanje KATEHETOV;
6. maj – po sv. maši srečanje
birmanskih voditeljev; ob
18.30 uri v župnišču verouk
za 6. razred – 1. skupina, ob
19.30 v kapeli DMM molitvena skupina Prenova v Duhu;
ob 19.30 prav tam srečanje
biblične skupine;
8. maj – sv. maša in šmarnična pobožnost ob 19. uri;
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12. maj – po sv. maši ob 19.
uri srečanje ŽPS;
13. maj – ob 19.30 verouk
za 6. razred, ob 20. uri kateheza za birmance in starše
I. skup.; ob 19.30 v kapeli
DMM molitvena skupina
Prenova v Duhu;
15. maj – predavanje za odrasle;
16. maj – po sv. maši ob 19.
uri molitvena skupina; ob
20. uri srečanje mladine;
17. maj – od 17-19 ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
18. maj – 5. VELIKONOČNA NEDELJA, sv. maša ob
8. in 10. uri; ob 19. uri šmarnice;
19. maj – po sv. maši priprava na sv. krst;

mance; ob 19.30 v kapeli
DMM molitvena skupina
Prenova v Duhu; ob 19.30
prav tam srečanje biblične
skupine;
21. maj – 21. maj ob 19.30
v Jožefovi dvorani predavanje z naslovom »Močni
starši – stabilni otroci«. Gost
večera bo Miha Kramli;
23. maj – po sv. maši molitvena skupina, ob 20. uri
srečanje mladine;
24. maj – od 17.–19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje, ob 19. uri sv. maša;
25. maj – 6. VELIKONOČNA
NEDELJA, sv. maša ob 8. in
10. uri, ob 19. uri šmarnice;
26. maj – prvi prošnji dan,
sv. maša ob 19. uri, po sv.
maši film;
27. maj – 2. prošnji dan, sv.
maša ob 19. uri; ob 19.30 v
kapeli DMM molitvena skupina Prenova v Duhu;
28. maj – 3. prošnji dan, sv.
maša ob 19. uri;
29. maj – GOSPODOV
VNEBOHOD, sv. maša ob
10. in ob 19. uri;
30. maj – po sv. maši molitvena skupina, ob 20. uri
srečanje mladine;

31. maj – od 17.–19. ure ča20. maj – po sv. maši maši   ščenje Najsvetejšega in spokateheza za starše in bir- vedovanje.

