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Jn 14,21-26 
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mučenka 

Apd 15,22-31; 
Ps 57,8--12; 
 Jn 15,12-17 
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po  namenu 
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16. 5. 2020 
SOBOTA 
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Nepomuk 
mučenec 

Apd 16,1-10;  
Ps 100,1-2.3.5; 

Jn 15,18-21 

 
p. Andrej 

po  namenu 
ob 19. uri 

za blagoslov in 
uspeh podjetja 

17. 5. 2020 
6. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Paskal 
Bajlon 

redovnik 

Apd 8,5-8.-17;  
Ps 66,1-3.4-
7.16.20; 1 

 Pt 3,15-18;  
Jn 14,15-21 

ob 9. uri 
 

za blagoslov in 
uspeh podjetja 

ob 11. uri 
za + Aredove 

10. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; Kristus je pot, resnica in življenje 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! V hiši mojega Očeta  je veliko bivališč. Če 
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam 
pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, 
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. In pot, kamor grem, poznate… Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.« (Jn 14,1-12) 
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si 
zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil tudi čas, ko 
so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti 
najhujši, da na koncu ostaneš sam. Jezus uporabi 
izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova 
hiša« ni predvsem zgradba, ampak je prostor 
intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro 

počutimo, kjer smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi 
nariše »našo hišo«. Jezus pove tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. 
V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora za vse otroke. Saj je Očetovo 
življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja svojim, da bo v 
njegovem življenju vedno prostor zanje. V Očetovi hiši pa nam pripravlja 
prostor. Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami. Njuna 
medsebojna ljubezen je »naša hiša«. (vir: Marjan Turenšek) 
 

Torek, 12. maj: Sv. Leopold Mandič  
Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica 
kraj izjemnega pričevanja in mučeništva obenem. Od jutra do 
večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in 
daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni 
pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po 
njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami 
in so mu v uslišanje izročali prošnje. 

 
Sreda, 13. maj: FATIMSKA MATI BOŽJA 
V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem 
otrokom, Jacinti (Hiacinti), Frančišku in Luciji 13. maja 1917 
in potem še vsak mesec do 13. oktobra. 
»Tretja fatimska skrivnost« opisuje moža v belem. Ta 
prestane mučeništvo, skupaj z mnogimi drugimi kristjani na 
vrhu neke gore. Sveti papež Janez Pavel II. je omenjeni prizor 
pripisal svojemu atentatu 13. maja 1981. 
 

SVETA SPOVED: Spovedovanje poteka v samostanskem atriju in sicer pol ure 
pred mašo. Pristopajte skozi vrata v cerkvi. Vedno sem vam na voljo tudi za 
spoved zunaj tega časa, po dogovoru (po mailu ali po telefonu). 
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uspeh podjetja 

ob 11. uri 
za + Aredove 

10. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; Kristus je pot, resnica in življenje 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! V hiši mojega Očeta  je veliko bivališč. Če 
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam 
pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, 
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. In pot, kamor grem, poznate… Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.« (Jn 14,1-12) 
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si 
zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil tudi čas, ko 
so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti 
najhujši, da na koncu ostaneš sam. Jezus uporabi 
izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova 
hiša« ni predvsem zgradba, ampak je prostor 
intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro 

počutimo, kjer smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi 
nariše »našo hišo«. Jezus pove tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. 
V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora za vse otroke. Saj je Očetovo 
življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja svojim, da bo v 
njegovem življenju vedno prostor zanje. V Očetovi hiši pa nam pripravlja 
prostor. Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami. Njuna 
medsebojna ljubezen je »naša hiša«. (vir: Marjan Turenšek) 
 

Torek, 12. maj: Sv. Leopold Mandič  
Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica 
kraj izjemnega pričevanja in mučeništva obenem. Od jutra do 
večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in 
daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni 
pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po 
njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami 
in so mu v uslišanje izročali prošnje. 

 
Sreda, 13. maj: FATIMSKA MATI BOŽJA 
V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem 
otrokom, Jacinti (Hiacinti), Frančišku in Luciji 13. maja 1917 
in potem še vsak mesec do 13. oktobra. 
»Tretja fatimska skrivnost« opisuje moža v belem. Ta 
prestane mučeništvo, skupaj z mnogimi drugimi kristjani na 
vrhu neke gore. Sveti papež Janez Pavel II. je omenjeni prizor 
pripisal svojemu atentatu 13. maja 1981. 
 

SVETA SPOVED: Spovedovanje poteka v samostanskem atriju in sicer pol ure 
pred mašo. Pristopajte skozi vrata v cerkvi. Vedno sem vam na voljo tudi za 
spoved zunaj tega časa, po dogovoru (po mailu ali po telefonu). 
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10. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; Kristus je pot, resnica in življenje 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! V hiši mojega Očeta  je veliko bivališč. Če 
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam 
pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, 
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. In pot, kamor grem, poznate… Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.« (Jn 14,1-12) 
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si 
zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil tudi čas, ko 
so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti 
najhujši, da na koncu ostaneš sam. Jezus uporabi 
izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova 
hiša« ni predvsem zgradba, ampak je prostor 
intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro 

počutimo, kjer smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi 
nariše »našo hišo«. Jezus pove tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. 
V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora za vse otroke. Saj je Očetovo 
življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja svojim, da bo v 
njegovem življenju vedno prostor zanje. V Očetovi hiši pa nam pripravlja 
prostor. Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami. Njuna 
medsebojna ljubezen je »naša hiša«. (vir: Marjan Turenšek) 
 

Torek, 12. maj: Sv. Leopold Mandič  
Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica 
kraj izjemnega pričevanja in mučeništva obenem. Od jutra do 
večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in 
daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni 
pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po 
njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami 
in so mu v uslišanje izročali prošnje. 

 
Sreda, 13. maj: FATIMSKA MATI BOŽJA 
V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem 
otrokom, Jacinti (Hiacinti), Frančišku in Luciji 13. maja 1917 
in potem še vsak mesec do 13. oktobra. 
»Tretja fatimska skrivnost« opisuje moža v belem. Ta 
prestane mučeništvo, skupaj z mnogimi drugimi kristjani na 
vrhu neke gore. Sveti papež Janez Pavel II. je omenjeni prizor 
pripisal svojemu atentatu 13. maja 1981. 
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10. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; Kristus je pot, resnica in življenje 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! V hiši mojega Očeta  je veliko bivališč. Če 
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam 
pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, 
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. In pot, kamor grem, poznate… Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.« (Jn 14,1-12) 
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si 
zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil tudi čas, ko 
so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti 
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medsebojna ljubezen je »naša hiša«. (vir: Marjan Turenšek) 
 

Torek, 12. maj: Sv. Leopold Mandič  
Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica 
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večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in 
daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni 
pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po 
njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami 
in so mu v uslišanje izročali prošnje. 
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Sreda, 13. maj: FATIMSKA MATI BOŽJA 
V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem 
otrokom, Jacinti (Hiacinti), Frančišku in Luciji 13. maja 1917 
in potem še vsak mesec do 13. oktobra. 
»Tretja fatimska skrivnost« opisuje moža v belem. Ta 
prestane mučeništvo, skupaj z mnogimi drugimi kristjani na 
vrhu neke gore. Sveti papež Janez Pavel II. je omenjeni prizor 
pripisal svojemu atentatu 13. maja 1981. 
 

SVETA SPOVED: Spovedovanje poteka v samostanskem atriju in sicer pol ure 
pred mašo. Pristopajte skozi vrata v cerkvi. Vedno sem vam na voljo tudi za 
spoved zunaj tega časa, po dogovoru (po mailu ali po telefonu). 
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izpod prekletstva 
korona virusa 

ob 11. uri 
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p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za osvoboditev 

izpod prekletstva 
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uspeh podjetja 

ob 11. uri 
za + Aredove 

10. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; Kristus je pot, resnica in življenje 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! V hiši mojega Očeta  je veliko bivališč. Če 
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam 
pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, 
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. In pot, kamor grem, poznate… Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.« (Jn 14,1-12) 
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si 
zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil tudi čas, ko 
so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti 
najhujši, da na koncu ostaneš sam. Jezus uporabi 
izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova 
hiša« ni predvsem zgradba, ampak je prostor 
intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro 

počutimo, kjer smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi 
nariše »našo hišo«. Jezus pove tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. 
V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora za vse otroke. Saj je Očetovo 
življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja svojim, da bo v 
njegovem življenju vedno prostor zanje. V Očetovi hiši pa nam pripravlja 
prostor. Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami. Njuna 
medsebojna ljubezen je »naša hiša«. (vir: Marjan Turenšek) 
 

Torek, 12. maj: Sv. Leopold Mandič  
Za p. Leopolda Mandića velja, da je bila njegova spovednica 
kraj izjemnega pričevanja in mučeništva obenem. Od jutra do 
večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov od blizu in 
daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni 
pobožnosti, s katero je sprejemal spovedance. Takoj po 
njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu z molitvami 
in so mu v uslišanje izročali prošnje. 
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