
VNEBOHOD 2. junij 
Evangelist Luka pripoveduje, da je 
Jezus Peljal apostole, tja proti 
Betaniji… ter .. se ločil od njih in se 
vzdignil v nebesa (Lk 24,50). V 
Apostolskih delih natančno pove, da 
so se učenci vrnili v Jeruzalem z 
gore, ki se imenuje Oljska in je 
sobotni dan daleč od mesta (Apd 
1,50). Razdalja, ki jo je pravoverni 
Jud smel prehoditi zunaj mest, ne da 
bi kršil postavo glede sobotnega 
počitka, je bila 2000 komolcev ( to je 
dober kilometer). Prav toliko meri 
razdalja, ki vrh gore ločuje od mesta. 
Na tem mestu so v 4. Stoletju 
postavili cerkev v obliki rotunde; 
imenovala se je Imbomon (oltar). To 
svetišče so porušili Perzijci, potem, 
ko jo je obnovil opat Modest so jo 
uničili muslimani. Križarji so zgradili 
novo, ki se je ohranila do danes, le 
da so muslimani po porazu križarjev 
zgradili novo kupolo, ki je prekrila 
ljubke arkade in jo spremenili v 
mošejo. Kristjani imamo sedaj 
možnost obiska tega svetišča in kraja 
s katerega je Jezus 40. Dan po 
vstajenju odšel v nebo. Apostoli so 
se veseli vrnili v Jeruzalem, polni 
veselja, v radostnem upanju, da 
bodo kmalu videli Jezusa… (Apd 
1,11).  
Praznik Jezusovega vnebohoda kaže 
na cilj našega življenja. Jezus 
apostolom, in po njih vsem, ki 

verujemo vanj zagotavlja, da je v hiši 
nebeškega Očeta pripravljeno 
bivališče za vse, ki vanj verujejo in 
se trudijo živeti po njegovem nauku. 
Vera v resnico večnega življenja 
mora osmišljati vse naše delo in tudi 
trpljenje. Kristjani verujemo, da se 
bomo v večnosti srečali z vsem 
našimi dragimi, ki so pred nami odšli 
v večnost. Prav tako pa bomo tam 
tudi čakali vse tiste, ki bodo prišli za 
nami. Pisatelj Finžgar pripoveduje 
kako mu je oče v času, ko je začel 
živeti preveč »svobodno študentsko 
življenje« rekel: »France bojim se, da 
te bom pogrešal v nebesih!« To je 
fanta streznilo. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

GORENJSKA LIZIKA - "Žena, si videla, da naša Lidija že tri dni liže isto 
liziko?" "Kaj res? No, potem je pa že čas, da jo odvijem iz celofana." 
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POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE Jn 14, 1-12 
Bog se daje ljudem spoznati najprej po 
čudovito urejenem stvarstvu. Svet in vse 
kar je na svetu je odprta knjiga božjega 
razodetja. Človek more iz opazovanja 
stvarstva spoznati Stvarnika. Od tod 
tudi velikokrat slišana izjava: 
»Nekaj mora biti nad 
nami.« Bog se človeku 
razodeva tudi po čutu za 
neskončno, ki ga nosimo v 
sebi. Potem po glasu vesti, 
ki vsakemu človeku govori: 
»Delaj dobro, varuj se hudega.« To je božji glas. Vsak človek ima 
vest kot normo za svoje ravnanje. Seveda je pomembno kdo oblikuje našo 
vest. Kristjan jo oblikuje po božji besedi, zapisani v Svetem Pismu in nauku 
Cerkve. Kristjanom se Bog razodeva ali daje spoznati po učlovečenem božjem 
Sinu Jezusu Kristusu, ki je najvišje razodetje Boga. Jezus je živel naše 
človeško življenje v vseh razsežnostih razen greha. Seveda pa je tudi to 
razodetje omejeno. V polnosti bomo Boga spoznali šele v večnosti, ko ga bomo 
gledali iz oči v oči. Jezus nam je s svojim naukom in življenjskim zgledom 
pokazal pot do cilja. Sam o sebi pravi: »Jaz sem pot, resnica in življenje.« Zato 
je On za nas smerokaz, za katerega verujemo, da nas vodi varno do cilja. 
Boljšega vodnika ta svet nima. Vsak izmed nas je svoboden, da ga sprejme in 
hodi po njegovi poti, ali da ga odkloni in hodi po poti svojih zamisli in trenutnem 
razpoloženju. V vsakdanjem življenju so mnogi vozniki hvaležni za novo 
pridobitev v obliki elektronskega vodnika na cesti, ki voznika usmerja do 
določenega cilja. Na pot življenja kristjana je že ob krstu vsakemu dan vodnik, 
ki se imenuje Jezus Kristus. Kot mnoge pred nami bo tudi nas varno pripeljal 
do cilja, ki bo v sreči večnega življenja. Zato ga ne zanemarimo na poti 
življenja. Starši, zagotovite tega varnega vodnika svojim otrokom. 



ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA 29. maj 
NE BOM VAS ZAPUSTIL Jn 14, 15-
21. Hitro se nam izteka 40 dnevni 
velikonočni čas v katerem nas 
bogoslužje božje besede poučuje 
o zadržanju in občutkih 
Jezusovih učencev v času, ko 
jim Jezus s svojimi prikazovanji 
po vstajenju utrjuje vero v 
resničnost 
njegovega 
vstajenja, hkrati pa jih 
pripravlja na čas, 
ko se bo od njih 
ločil in odšel domov k 
Očetu. Žalostnim ob tej 
novici zagotavlja: 
»Ne bom vas zapustil 
sirot. Z vami bom vse 
dni do konca sveta.« 
Jezus bo ostal z njimi 
in ostaja z nami, ki verujemo vanj na 
drugačen način. Z nami ostaja po 
svoji vidni odrešenjski ustanovi 
Cerkvi. Ostaja po svetih božjih 
znamenjih ali zakramentih. Ostaja po 
božji besedi, njegovem nauku, 
zapisanem v Svetem Pismu. 
Zgodovina nam to prepričljivo 
potrjuje. Jezus drži besedo,čeprav 
včasih drugače, kot bi pričakovali. V 
dobi rimskih preganjanj je imela 
cerkev največ pričevalcev. V stoletjih 
preseljevanja se ji je pridružilo največ 
malih narodov. Reformacija je 
kristjanom vrnila Božjo besedo, ki so 
jo človeška izročila tistega časa 
potiskala na rob….. Današnjo borbo 
med vero in nevero bo dobil tisti, ki 
bo človeštvo bolj ljubil in mu 
omogočil prepričljiv pogled v 
neskončnost bivanja. Ljudje smo 

zmožni Jezusa zapustiti. To se je 
dogajalo, se dogaja in se bo 

dogajalo. On pa ostane zvest 
za vse čase. Zvestoba 

Njemu je zagotovilo za 
našo časno in večno 

srečo.  

Cerkev je moderno rečeno »info 
točka« za naše življenje. Po nekem 
nenapisanem pravilu so od 
najstarejših časov do današnjih dni 
cerkve kot zgradbe zgrajene tako, da 
je na vzhodni strani prezbiterij z enim 
ali več okni in na zahodni strani 
zvonik. Tudi naše cerkve v župniji so 
zgrajene po tem pravilu. V novejšem 
času so marsikje pozabili na to 
izročilo. Ker so bile včasih maše 
samo zjutraj je ob lepem vremenu 
med mašo posijalo sonce na glavni 
oltar. Ex oriente lux, luč z Vzhoda. 
Tudi luč odrešenja po Jezusu 
Kristusu prihaja iz Jeruzalema, ki je 
na Vzhodu. Naša župnijska cerkev 
ima vsak dan za vse odprta vrata. Tu 
nas čaka Nekdo, ki nam želi dobro. 
Ne pozabimo, da imamo »info 
točko« med nami! Vstop je prost.

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

PROŠNJI DNEVI. Tri dni pred Vnebohodom 
kristjani po stari navadi molimo in prosimo za 
blagoslov zemlji in delu rok. V ta namen so 
prošnje procesije z litanijami vseh svetnikov 
in mašo po namenu za blagoslov zemlji. Prva 
prošnja procesija bo v ponedeljek 30. 5. ob 
19.00 uri k sveti Katarini, v torek 31. 5. 
Beričevem. V sredo pa bo zaradi celodnevne 
dekanijske konference s katere se bom vrnil 
šele zvečer maša brez procesije zjutraj v 
župnijski cerkvi. Ker moram biti v Ljubljani že 
ob 8.00 uri zjutraj bomo imeli litanije vseh 
svetnikov 10 minut pred sedmo uro in nato 
sveto mašo. Skušajte razumeti to mojo 
obveznost in se kolikor morete v velikem 
številu udeležite jutranje sv. maše. 
BIRMANSKI VIKEND bomo imeli v nekoliko 
drugačni obliki. V petek 3. junija zvečer z 
mašo, ki jo bo vodil pater Miha Majetič minorit 
iz Sostrega dolgoletni misijonar v Vietnamu. 
Po maši bo imel predavanje o svojem 
misijonskem delu. V soboto 4. junija bomo šli 
pa v Ljubljano na ogled nekaterih cerkva. 
SESTANEK ZA ANIMATORJE bo v torek 
24. 5. po večerni maši. Animatorje prosim, da 
se sestanka udeležite.  
Slomškovo bralno priznanje: V petek 27. 5. 
Ob 17:30 v župnijski dvorani. Vabljeni.  
I. zakonska skupina srečanje 2. 6. 
Vse vabim k šmarnični pobožnosti. Letos 
je udeležba bolj skromna. Škoda, da zamuja-
mo in opuščamo duhovno koristne dogodke. 

PONEDELJEK 23. 5.  
19.00 + Marija Cep obl. 

TOREK 24. 5. 
19.00 + Rozalija Avsec obl. 

SREDA 25. 5.  
7.00 za odvrnjenje hude ure 

ČETRTEK 26. 5. 
18.00 Beričevo:  
         +Janez Uranič obl. 
19.00 + Rožman in Vuga 

PETEK 27. 5. 
19.00 + Janez in Marija Vidmar 

SOBOTA 28. 5. 
19.00 + Jernej Okorn 

6. Velikonočna nedelja 29. 5.  
7.00 za farane 
8.30 + Marjana Valjavec obl. 
10.00 +Škarja in + Melita Slovša  

PONEDELJEK 30. 5.  
19.00 poljska pri sv. Katarini  

TOREK 31. 5. 
19.00 poljska Beričevo 

SREDA 1. 6. 
7.00 poljska v Dolu 

ČETRTEK 2. 6. VNEBOHOD 
8.00 + žrtve sovraštva in nasilja 
18.00 Beričevo: + Ivan Jurič 
19.00 + Alojzija Tavčar 

PETEK 3. 6. 
19.00 I. + Mojca Jančar obl. 
         II. + starši Pintar 

SOBOTA 4. 6. 
19.00 + starši, bratje in  
             sestra Peterka 

7. Velikonočna nedelja 5. 6. 
7.00 za farane 
8.30 + Marija Rihtar obl. 
10.00 + Ivan in  
             Elizabeta Krabonja obl. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 29. maj 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Irena J. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
7. VELIKONOČNA NEDELJA 5. junij 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Pavle F., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 
Oddane maše: 1x za božje varstvo 


