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GOSPODOV VNEBOHOD – 40. DAN PO VELIKI NOČI 

 

Štirideseti dan veliki noči obhajamo Gospodov vnebohod. Kristusovo 

vstajenje in vnebohod sta eno dejanje oziroma eno dogajanje. K vstajenju 

v pravem pomenu besede spada tudi vnebohod, saj se je Kristusovo 

poveličanje izvršilo z vstajenjem. Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa 

hočemo povedati, da ni več podvržen silam narave in zgodovine, času in 

prostoru. Po svojem vnebohodu je v vseh časih in prostorih.  
 

Ko v veroizpovedi molimo, da sedi na 

desnici Očetovi, priznavamo, da je 

deležen vse Božje moči in slave. Jezus iz 

Nazareta, ki je trpel stisko in revščino 

zemeljskega življenja, ki so ga ljudje 

izgnali iz svoje srede in ga je svet videl, 

kako trpi in umira na križu, je zdaj odet v 

Božji sijaj, v Božjo slavo in postavljen za 

Gospoda vseh stvari.  
 

Praznik Gospodovega vnebohoda pomeni, da je Kristus - s svojim 

vstajenjem bil postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v 

nebesih in na zemlji, in z močjo svojega Duha že deluje v srcih ljudi: in ne 

prebuja v njih le hrepenenja po prihodnjem veku, ampak že samim tudi 

oživlja, očiščuje in krepi vse tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi 

prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in si v ta namen 

podvrgla zemljo. Kristus ni šel v nebesa zato, da bi mi samo gledali za njim, 

temveč zato, da bi bil bolj z nami in da bi nas uspešneje vodil k Bogu. Z 

nami gre skozi čase, da bi nas privedel v večnost.  
 

Dnevi med Gospodovim vnebohodom in Binkoštmi so v bogoslužju 

močneje poudarjeni. Posebni mašni obrazci nam kličejo v spomin Kristusovo 

obljubo, da bo poslal Svetega Duha. Obenem nas opozarjajo na 

pomembnost priprave za sprejem Duha resnice, ljubezni in življenja. Ti dnevi 

so binkoštna devetdnevnica. Devet dni, to je tisti čas, ko so apostoli prebili v 

molitvi z Jezusovimi brati (kristjani), galilejskimi ženami in Marijo.  Tako molitev 

imenujemo devetdnevnica. Binkoštna devetdnevnica je med vsemi 



najpomembnejša, saj je ta molitev za to, kar je v Cerkvi najodličnejše: za 

darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega. 
 

 

BINKOŠTI 
 

Praznik binkošti je praznik prihoda Svetega Duha nad 

apostole in Cerkev. Na prve Binkošti je bila rojena iz 

Božjega Duha Cerkev. Beseda binkošti izvira iz grške 

besede pentekoste, to je petdeseti, namreč petdeseti 

dan. Binkoštna nedelja velja za sklep 

petdesetdnevnega praznovanja Kristusovega 

vstajenjskega slavja. K poveličanemu življenju pri Očetu 

spada tudi podaritev Svetega Duha, s katerim nas 

poveličani Kristus že sedaj pripravlja deležne notranjega 

življenja troedinega Boga.  

Kristusova fizična navzočnost je prenehala, nastala pa je 

bogatejša navzočnost na duhovni zakramentalni ravni. Ta navzočnost pa 

se bistveno uresničuje po Svetem Duhu, ki je Duh poveličanega Kristusa, 

povišanega na Božjo desnico. Delovanje Svetega Duha se je posebno 

pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom 

in začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu in njegovem odrešenjskem delu.  

Apostol Peter je zbrani množici oznanil križanega in vstalega Kristusa kot 

odrešenika sveta. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega 

dne se jim je pridružilo tri tisoč ljudi (Apd 2, 41). 

Veliko začudenje je pri ljudeh vzbudil poseben dar (karizma) govorjenja in 

razumevanja tujih jezikov. Apostoli so govorili v tujih jezikih, kakor jim je dal 

Duh izgovarjat (Apd 2, 4), in v tej veliki množici ljudi jih je vsakdo slišal 

govoriti v svojem jeziku. Ljudje so jim s srcem prisluhnili ker so čutili, da so 

nagovorjeni v globini svoje osebnosti. 

Na prve Binkošti je bila rojena iz Božjega Duha Cerkev: ko je bil na binkoštni 

dan poslan Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval Cerkev in bi tako 

verujoči po Kristusu imeli v enem Duhu dostop k Očetu. 

Samo v moči Svetega Duha moremo spolnjevati največjo krščansko 

zapoved, zapoved ljubezni. Saj ljubezen ni v prvi vrsti zunanje pravilo 

življenja, temveč je notranja moč, ki nagiba k delovanju, ker je Božja 

ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan (Rim 5,5).  

 

 

Obvestila 
 

V ponedeljek, 11.5., bo ob 19h na Logu prošnja procesija pred praznikom 

Gospodovega vnebohoda. Začetek molitev bo pri križu od koder bomo šli 

do cerkve, kjer bo sv. maša. Med sv. mašo bodo tudi šmarnice. Lepo 

povabljeni. 
 

V sredo, 13.5., bo prošnja procesija v Dragomerju. Ob 19h bo začetek z 

molitvijo pri križu, nato pa procesija v cerkev, kjer bo sv. maša, med mašo 



pa tudi šmarnice. Lepo povabljeni, da v molitvi prosimo za varstvo pred 

nesrečami, za blagoslov vsega našega dela, za pravo medsebojno 

razumevanje in prave življenjske odločitve.  
 

Vsak dan, od ponedeljka do sobote so šmarnice v Vnanjih Goricah ob 20h.  

Na Brezovici so šmarnice pri maši ob 19h (v četrtek ob 8h)), na prošnje 

dneve pa pri maši na posamezni podružnici.  
 

Na praznik Gospodovega vnebohoda, v četrtek, 14.5., bo sv. maša zjutraj 

ob 8h in zvečer ob 19h. 
 

V soboto, 16.5., bo na Brezjah ob 10h slovesna sv. maša ob 70. letnici konca 

II. svetovne vojne, ki jo bo ob somaševanju daroval ljubljanski nadškof in 

metropolit msgr. Stanislav Zore. 
 

V soboto, 16.5., bo ob 13:30 na Brezovici poroka. Mladoporočencev se 

spomnimo v molitvi, da bi vedno stala v medsebojnem spoštovanju in 

ljubezni in bila priči Božje ljubezni v današnjem svetu. 
 

V nedeljo, 17.5., bo pri vseh mašah nabirka namenjena za socialno 

zavarovanje duhovnikov. Hvala za vaš dar. 
 

V ponedeljek, 18.5. bo ob 20h v Marijinem domu srečanje novega 

župnijskega pastoralnega sveta. Po predlogu, vas župljanov, bosta iz 

vsakega kraja naše župnije v ŽPS dva predstavnika – eden moški in ena 

ženska. Poleg predlaganih članov so v ŽPS predstavniki skupin oz. dejavnosti 

v župniji. Eno četrtino članov pa lahko župnik imenuje sam po lastni izbiri. 

Hvala vsem, ki ste v preteklem petletnem obdobju sodelovali v župniji. Ob 

tem se zahvalim tudi vsem tistim, ki ste sodelovanje v prihodnje zopet 

sprejeli, ali pa ste sedaj kot novi člani v ŽPS. 
 

V soboto, 23.5., bo na Rakovniku dekanijsko srečanje in molitev za duhovne 

poklice. Ob 9h se bo začela molitev, ob 11h pa bo sveta maša. Lepo 

povabljeni na Rakovnik, saj je naša skupna odgovornost, da prosimo za 

nove duhovne poklice in za stanovitnost in zvestobo že poklicanih.  

 

V nedeljo, na Binkošti, 24.5., bodo skavti imeli skavtske obljube. 

 
 

Pogled naprej 
 

Žegnanje v Vnanjih Goricah bo na praznik Svete Trojice, 31.5., ob 10h.  
 

Na slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, v četrtek, 

4.6., bo po večerni sv. maši, ki bo ob 19h, procesija z Najsvetejšim in 

blagoslovi na vse štiri strani neba.  Praznik prvega svetega obhajila bo 7.6. 

ob 10h. Krstna nedelja v juniju bo zaradi prvega svetega obhajila, ki je na 

prvo nedeljo, tokrat druga v mesecu, 14.6.  

 

 



Zaključek veroučnega leta bo drugi teden v juniju. Takrat veroučenci pri 

veroučni uri prejmejo spričevala, ki jih vrnejo v nedeljo, 14.6.  
 

Obisk bolnikov in ostarelih bo v juniju na drugi petek v mesecu, 12.6. 
 
 

 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa 

lahko dobite župnika po sveti maši, razen v torek, ko je takoj po 

maši birmanski verouk. Za pogovor ali pripravo dokumentov 

pokličite po telefonu ali sporočite na e-pošto. 
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je ob 10h. 

Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po maši ob 

20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni iz naše 

župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači župnik.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. 

Če ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list 

iz župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov prineseta še 

odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi potrdilo o opravljenem 

tečaju oz. šoli za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na: 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo 

pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan po pogrebu. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbljižnjih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015


 

GODOVI in SVETE MAŠE od 11.5.2015 do 17.5.2015 

11.5. pon sv. Ignacij Lakonijski  LOG 19 po namenu darovalca 

12.5. tor sv. Leopold Mandič BR 19 + Štefanija Tekavčič 

 Sv. Pakracij, muč.  + Milan Zor 

13.5. sre sv. Fatimska Mati B. 

sv. Servacij, muč. 

DRA 19 +Stane, Ivanka in Janez  

                               Remškar 

14.5. čet Gospodov vnebohod 

sv. Bonifacij, muč. 

BR   8 + Jože Gregorič, žpk. 

+ Jožef Kozjan 

  BR 19 + Milan Burger, 7. dan 

15.5. pet sv. Zofija, mučenka BR 19 + Jožef Sinkovič 

16.5. sob sv. Janez Nepomuk BR 13:30 poročna maša 

 sv. Andrej Bobola BR 19 + Andrej Rotar 

 sv. Marjeta Kortonska  ++ Premrl 

 sv. Ubald, škof  + Frančiška Lenaršič, 30. dan 

   + Marijana in Marko Bergant 

   + Janez Drašler ter Marija in  

                              Anton Rus 

17.5. ned 7. velikonočna ned. BR  7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja sredstev druž.   za duševno in telesno zdravje 

                  obveščanja 

sv. Jošt, puščavnik 

 + Mihael in Frančiška  

                     Urbančič, obl. 

  LG   830 ++ starši Sirk 

  VG  830
 + Jernej Stražišar 

   + Zvonko Pezdir, obl. 

  BR  10 + Ladislav Trček, obl. 

   + Pavla Borjančič 
   

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16.5.:  Na Grivi. 

Branje Božje besede BR, 17.5., ob 10h: Janez Novljan in Bojana Novljan 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.5.2015 do 24.5.2015 

18.5. pon sv. Janez I., papež  BR 19 za starše in duhovnike 

19.5. tor sv. Urban I., papež BR 19 + Frančiška Lenaršič 

20.5. sre sv. Bernardin Sienski  BR 19 + Jakob in Jožefa Bogataj 

 sv. Hilarij Škof  + Jože Gregorič, žpk. 

 sv. Teodor škof  + Jožef Kozjan 

   v čast Svetemu Duhu 

21.5. čet sv. Krištof Magellanes BR   8 ++ Kosednar in ++ Recek 

22.5. pet sv. Marjeta, red. BR 19 + Jožefa Kozina 

 sv. Emil (Milan), muč.  + Jana Kršmanec, 2. obl. 

 sv. Julija, muč.  v zahvalo za 25 let zakona 

   + Štefanija Tekavčič, 30. dan 

23.5. sob sv. Socerb, muč. BR 19 + Frančiška Lenaršič  

 sv. Evtahij, opat  + Gabrijel Zupančič 

 sv. Renata, spokor.  ++ iz druž. Artač, Podpeška 63 

 sv. Janez de Rossi  + Alojz Pezdir, obl. in Ivana Pezdir 

   ++ starši Kozlevčar 

   +Frančiška in Ivan Remškar, obl. 

   + Janez in Frančiška Novak 

24.5. ned BINKOŠTI BR   7 v čast Mariji za Božje varstvo 

 Marija Pomočnica   + Jurij Mahne  

 kristjanov – Marija 

Pomagaj 
LG   830 + Jurij Demšar in  

           ++ iz družine Demšar 

   + Jožef Sinkovič, 30. dan 

  VG  830
 + Albina Juha in  

           + Amalija Rotar, obl. 

   + Bogo in Marija Komelj 

  BR  10 + Marko Kogovšek, obl. in  

                          ++ sorodniki 

   + Jože Gregorič, žpk. 

   + Peter Kozjek in stari starši 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.5.: V Loki. 

Branje Božje besede BR 24.5., ob 10h: Franci Rakovec in Marija Rakovec 


