
 
21. teden GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE SVETE MAŠE 

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 

18.5.2020 
PONEDELJEK  

Janez I. 
papež 

Apd 16,11-15; 
Ps 149,1-2.3-

4.5-6.9;  
Jn 15,26-16,4 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za blagoslov in 
uspeh podjetja 

19. 5. 2020 
TOREK 

 

Krispin 
redovnik 

Apd 16,22-34; 
Ps 138,1-3.7-8; 

Jn 16,5-11 

 
 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za hčerko Evo: za 

blagoslov v 
življenju 

20. 5. 2020 
SREDA 

Bernardin 
Sienski 

duhovnik 

Apd 17,15; 
17,22-18,1;  

Ps 148,1-2.11-
14; Jn 16,12-15 

 
 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za blagoslov in 
uspeh podjetja 

21. 5. 2020 
ČETRTEK  

VNEBOHOD 

Timotej, 
diakon in 
mučenec 

Apd 1,1-11;  
Ps 47,2-3.6-7-9;  

Ef 1,17-23;  
Mt 28,16-20 

 
p. Andrej 

po  namenu 
ob 19. uri 

za novo službo in 
blagoslov 

22. 5. 2020 
PETEK 

Marjeta 
(Rita) 

Kasijska 
redovnica 

Apd 18,9-18; Ps 
47,2-3.4-5.6-7; 

Jn 16,20-23 

 
p. Andrej 

po  namenu 
ob 19. uri 
za mamino 

zdravje in notranji 
mir 

23. 5. 2020 
SOBOTA 

Servul 
(Socerb) 
tržaški 

mučenec 

Apd 18,23-28; 
Ps 47,2-3.8-

9.10;  
Jn 16,23-28 

 
p. Andrej ob 19.00 

za + Jožeta in 
Marijo Hrvatin 

ob 19. uri 
za božje varstvo in 

mir v družini 
 

24. 5. 2020 
7. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Marija 
Pomočnica 
kristjanov 

Apd 1,12-14;  
Ps 27,1.4.7-8; 1 

Pt 4,13-16;  
Jn 17,1-11 

ob 9. uri 
 

za zdravje v 
družini 

ob 11. uri 
za Jozefino 

Sabadin Schmidt 

17. maj: 6. VELIKONOČNA  NEDELJA; Na Jezusovo prošnjo prejmemo 
Duha Tolažnika (nedelja turizma) 
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo 
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more 
prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom 
vas zapústil sirot, prišel bom k vam..« (Jn 14,15-18) 
 

Četrtek, 21. maj: GOSPODOV VNEBOHOD  
 Velikonočno obdobje se počasi izteka, v tem tednu 
bomo praznovali praznik, ki nas s svojo duhovno 
vsebino spominja, da se je Jezus po svojem vstajenju 
še štirideset dni prikazoval učencem in jim utrjeval 
vero v vstajenje. Po svojem vnebohodu se jim ni več 
prikazoval, ker to za učence ni bilo več potrebno. Iz 
Apostolskih del je razvidno, kako so apostoli in drugi 
učenci začeli dosledno graditi svojo vero v Jezusovo 
duhovno navzočnost med njimi, zavedali so se , da 
bo ta trajala do konca sveta. Stiki z vstalim Jezusom 
so učence popolnoma spremenili, nič več ni bilo v njih 
strahu pred Jezusovimi nasprotniki; vsi apostoli, 
razen Janeza, so potrdili svojo vero z mučeniško 

smrtjo. Ves ta proces rasti v veri ne bi bil mogoč, če jim Jezus ne bi poslal 
obljubljenega Svetega Duha. Šele njegova moč-milost jim je to omogočila, da 
so iz plašljivcev postali odločni oznanjevalci Jezusovega evangelija, do 
mučeniške smrti. – Jezus se je »vrnil« v območje neskončno, nam 
nedojemljivega skrivnostnega življenja Presvete Trojice, že ob samem 
vstajenju. Prikazoval se je 40 dni učencem zaradi njih samih, da so ob njem, ko 
so se z njim rokovali, jedli in pili, se ga dotikali (Tomaž), postali popolnoma novi 
ljudje. Jezus se je na dan vnebohoda »dvignil v nebo« in s tem dejanjem 
učencem povedal, da ga ne bodo več videli kot človeka, odslej bo njegova 
navzočnost med njimi na mnogo višji duhovni ravni, navzoč bo po svojih 
zakramentih in še zlasti pri sveti maši, v poveličanem božanskem stanju. To so 
učenci čudovito razumeli, saj je bila sveta evharistija zanje najpomembnejše 
dejanje njihovega življenja, srečanje z Vstalim 
Zveličarjem, odslej se niso samo družili z Odrešenikom, 
ampak  začeli tudi prejemati njegovo poveličano telo in kri 
pri svetem obhajilu.  
 

Petek, 22. maj: začetek binkoštne devetdnevnice.  
Dihaj v meni, Sveti Duh, da bom, kar je sveto, mislil.  
Ženi me, Sveti Duh,    da bom, kar je sveto, delal.     
Vabi me, Sveti Duh,  da bom, kar je sveto, ljubil. 
Krepčaj me, Sveti Duh, da bom, kar je sveto, čuval. 
Varuj me, Sveti Duh, da ne bom nikdar izgubil, kar 
je sveto.  (sv. Avguštin) 


