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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EVHARISTIJA JE ŠOLA BLAGOSLOVA 
V četrtek, drugi teden po binkoštih, 

obhajamo praznik Jezusove 

navzočnosti v zakramentu sv. 

Rešnjega telesa in krvi – Telovo. 

Jezusova navzočnost v zakramentu sv. 

Rešnjega telesa in krvi – evharistija je 

središče krščanske vere in 

zakramentalnega življenja vernih. Na 

praznik so ponekod v navadi različne 

oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Med procesijo 

ob štirih postajah prebiramo Božjo besedo, izrekamo prošnje in vsakič prejmemo 

blagoslov z Najsvetejšim. 

Kaj pomeni prejeti ali dati blagoslov? Izposodil si bom nekaj misli papeža 

Frančiška, ki jih je izrekel o blagoslovu v razmišljanju na praznik sv. Rešnjega 

telesa in krvi. 

Beseda blagoslov pomeni izreči ali povedati blago ali dobro besedo nad nekom. V 

prvi Mojzesovi knjigi beremo o Melkizedeku, ki izreče blagoslov nad 

Abramom. »Blagoslovi naj te, Abram, Bog Najvišji, ki je ustvaril nebo in 

zemljo!« Vse se začne z blagoslovom: besede dobrega ustvarjajo zgodbo 

dobrega, pravi papež Frančišek. Prav tako Jezus, kot zapišejo evangelisti, preden 

pomnoži kruh, ga blagoslovi: »Vzel je pet hlebov, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, 

razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico.« Blagoslov iz petih hlebov 

kruha naredi hrano za množico: povzroči slap dobrega. 

Ko se blagoslavlja, se ne naredi nekaj zase, ampak za druge. Blagosloviti ne pomeni 

izreči lepe besede, uporabljati besede, ki ustrezajo okoliščini. Pomeni »izreči dobro, 

povedati z ljubeznijo«. Tako je storil Melkizedek, ko je spontano govoril dobro o 

Abramu, ne da bi ta kar koli rekel ali zanj storil. Tako je naredil tudi Jezus in 

pokazal na pomen blagoslova z zastonjsko razdelitvijo kruha.  

Kolikokrat smo tudi mi bili blagoslovljeni v cerkvi ali v naših hišah, kolikokrat smo 

bili deležni dobrih besed ali pa znamenja križa na čelo … Postali smo blagoslovljeni 

na dan našega krsta in ob koncu vsake maše smo blagoslovljeni.  

Bog govori dobro o nas, svojih ljubljenih otrocih, in nas tako spodbudi, da gremo 

naprej in blagoslavljamo. K maši prihajamo z gotovostjo, da smo blagoslovljeni od 

Gospoda in odhajamo od nje, da bi blagoslavljali, bili kanali dobrega v svetu. 



Blagoslov ni čarovnija, ampak zaupanje v Boga. Gre za podarjanje, za dajanje. Kot 

pravi papež, za »reči« pride »dati«. Ko Melkizedek blagoslovi Abrama, mu ta izroči 

desetino od vsega svojega imetja. Enako je tudi pri Jezusu, ki je najprej izrekel 

blagoslov, potem pa dal kruh, da se ga je razdelilo.  

V svetu se vedno išče povečanje zaslužka, da bi narasel promet. In kaj je cilj tega? 

Je cilj dati ali pa imeti? Razdeliti ali nakopičiti? 'Ekonomija' evangelija pomnožuje 

tako, da razdeljuje, hrani z razdeljevanjem, ne zadovolji požrešnosti nekaterih, 

ampak daje življenje svetu. Ne 'imeti', ampak 'dati' je Jezusov glagol.« (povzeto po: 

Radio Vatikan, papeževa pridiga med mašo, 23. junija 2019) 

Bodimo drug drugemu blagoslov in dar. Včasih se nam zdi, da v naši skromnosti 

nimamo ničesar, kar bi lahko dali drugim. Hitro smo v skušnjavi, da rečemo, da 

nimamo ne potrebnih talentov, še manj materialnega bogastva, da bi lahko delili 

med ljudi okrog sebe. Pozabljamo, da v Jezusovih očeh naše 'malo' lahko postane 

'veliko'. Nismo sami. Imamo Jezusa, evharistijo, njegov kruh življenja. Če ga 

sprejmemo s srcem, bo ta Kruh v nas osvobodil moč ljubezni: čutili se bomo 

blagoslovljene in ljubljene in hoteli bomo blagoslavljati in ljubiti. 

župnik Drago 
*****************************************************************************************  
NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Ponedeljek, 7. junij, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi. 

• Nedelja, 13. junij, ob 10.00 žegnanje na Gradišču. 

• Nedelja, 20. junij, župnijsko žegnanje. Sveti maši bosta kot običajno ob 7.30 in  

ob 10.00. 

• Petek, 25. junij, dopoldne ob 10.00, praznik prvega svetega obhajila.  

 • Nedelja, 4. julij, ob 10.00 žegnanje na Vrhu. 
***************************************************************************************** 
CELODNEVNO ČEŠČENJE, 12. 6. 2021 

V soboto pred praznikom sv. Vida vsako leto obhajamo dan 

celodnevnega češčenja. Začeli ga bomo s sveto mašo zjutraj ob 7.30. 

Nato sledi čaščenje Najsvetejšega po posameznih vaseh; od 8.00 do 

9.00 Smrjene; od 9.00 do 10.00 Gradišče; od 10.00 do 11.00 Vrh; in 

nato zvečer od 18.00 do 19.00 Želimlje, Klada, Suša. Ob 19.00 bo 

sveta maša z zaključkom čaščenja. 
 

**************************************************************************************** 

ORATORIJ 2021 
V naši župniji bo letos oratorij potekal od 23. do 29. avgusta. 

Letošnji oratorij nosi naslov »Originalen sem«. Junak oratorija 

je blaženi Carlo Acutis. Gre za prav posebnega in sodobnega 

svetnika, saj je verjetno edini med njimi, ki se lahko pohvali, 

da je v prostem času rad programiral. Carlo je pri 15 letih umrl 

šele leta 2006. Po eni strani je bil običajen najstnik, ki je imel 

rad računalnike in gledal filme. Po drugi strani je bil v 

marsičem izjemen. Zaradi njegovega globokega odnosa z 

Bogom, žive vere, dobrosrčnosti in čudežev, ki se dogajajo po 



njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali  za svetnika. Za blaženega je bil 

razglašen lani, oktobra 2020. 
 

**************************************************************************************** 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

**************************************************************************************** 

V Cerkvi pozdravljamo novo članico: Paulina Podlogar, Želimlje 
**************************************************************************************** 
SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 31. 5. 19.00 + Ivan Giovani 

to 1. 6. 19.00 + Marija in Anton Rebolj 

sr 2. 6. 
19.00 
Vrh + Ivica Novaković in Jure Kustura 

če 3. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

19.00 + Jože Strajnar, obl. 

pe 4. 6. 19.00 - živi in ++ iz družine Škrjanc (Smrjene) 

so 5. 6. 19.00 
+ Janez Žužek, obl. 

+ Ivan Golob (d.d. domači) 

ne 6. 6. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 7. 6. 19.00 + Ivanka Marinčič, 30. d.p.p. 

to 8. 6. 19.00 
- poljska m. (Želimlje) 

+ Marija Juha (d. družina Kisilak) 

sr 9. 6. 
19.00 

Gradišče ++ starši in stari starši Jamnik 

če 10. 6. 
19.00 

Smrjene + Majda Milanović 

pe 11. 6. 19.00 + Lucija, obl. in Janez Kikelj 

so 12. 6. 

7.30 + Anton Kramar in starši 

19.00 
- za ozdravitev družinskega debla 

+ Milan Virant (d.d. domači) 

6. 6. Smrjene 
družina Majetič, 

družina Comino 

Perme 
27. 6. / 

starši 

prvoobhajancev 

13. 6. Smrjene 
družina Deržič – 

st., družina 

Deržič – ml. 
4. 7. Smrjene 

Petra Marucelj, 

Irena Knez, 

Mateja Zorman 

20. 6. Želimlje 

Marija, Darja 

Golob, Gabrijela 

Kranjec, Katja 

Podlogar 

11. 7. Smrjene 
Milka Levec, 

Mira Žužek, 

Milena Stražišar 



ne 13. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 

Gradišče + Lojze Merc, ob godu 

po 14. 6. 19.00 
+ Janez Adamič 

+ Marija in Ciril Gregorič 

to 15. 6. 19.00 + Jože in Frančiška Jakič 

sr 16. 6. 
19.00 

Smrjene + Albina Padar 

če 17. 6. 19.00 + Matild Domić SDB 

pe 18. 6. 19.00 
+ Alojzija Virant, obl. 

+ Jožica Senegačnik (d. družina Padar) 

so 19. 6. 19.00 
+ starši in brat Krivec 

+ Marko Brence (d. Janez Stražišar) 

ne 20. 6. 
7.30 

+ Milan Virant (d. nečakinja Stanka z 

družino) 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 21. 6. 19.00 + Stana Škulj (d.d. Strletovi iz Rašice) 

to 22. 6. 19.00 
+ Janez Podlipec (d.d. Golobovi) 

+ Ivan Starc (d.d. Gačnikovi) 

sr 23. 6. 19.00 + Franc Hren, obl. in Andrej Hren 

če 24. 6. 19.00 + Franc Drobnič (d. družina Kisilak) 

pe 25. 6. 
10.00 - za prvoobhajance in njihove družine 

19.00 - za zdravje 

so 26. 6. 19.00 
- poljska m. (Želimlje) 

+ Marija Rebolj (d. družina Kisilak) 

ne 27. 6. 
7.30 + Franc Jamnik, obl. 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 28. 6. 19.00 
- za blagoslov dela in ljudi – Cente 

+ Marija Juha (d. družina Adamič) 

to 29. 6. 
19.00 
Vrh ++ iz družin Virant in Lovšin 

sr 30. 6. 
19.00 

Smrjene + Janez Skubic 

če 1. 7. 19.00 + Ivanka in Ignac Marinčič in ++ Germovi 

pe 2. 7. 19.00 
- poljska m. (Skopačnik) 

+ Franc Hren (d. Darja G.) 

so 3. 7. 19.00 - za zdravje (Volavšek) 

ne 4. 7. 
7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 
Vrh - živi in ++ vaščani Vrha 

 


