
Prva sobota
Sobota, 7. 5., je prva v maju. Prva sobota je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ob 18.15 bo v cerkvi fatimska 
pobožnost, ob 19.00 pa maša za duhovne poklice.

Srečanje ministrantov
V soboto, 7. 5., ne bo srečanja ministrantov. Srečanje bomo imeli v 
soboto, 21. 5. ob 11.00. 

Duhovni odmik za prvoobhajance
Od petka 6. 5. do sobote 7. 5. bomo s prvoobhajanci odšli na 
duhovni odmik k Mariji pomagaj na Brezje.

Nedelja izročitve belega oblačila našim prvoobhajancem
V nedeljo, 15. 5. ob 9.30, bodo naši prvoobhajanci prejeli bela 
oblačila, v katerih bodo prihodno nedeljo, na praznik prvega sv. 
obhajila prvikrat prejeli Jezusa. Belo oblačilo je znamenje krstnega 
dostojanstva, je Jezusovo oblačilo. Kakor pri nogometu in košarki 
nosimo drese, da se prepoznamo, tako kristjani nosimo belo oblačilo, 
Jezusovo oblačilo, ki naj bi bilo vidno v našem življenju, saj se po 
njem prepoznamo, da smo Jezusovi.

• Potek izročitve belega oblačila:
S bodočimi prvoobhajanci bomo v sprevodu prišli skozi glavna vrata. 
Prvoobhajanci se zberejo pred začetkom sv. maše pod korom. V roki 
imajo ugasnjene krstne sveče.

Usedejo se v prve klopi. Po pridigi sledi najprej prižig velikonočne 
sveče. Nato sledi prižig krstnih sveč ob velikonočni. Vsak prvoobha-
janec bo pristopil k duhovniku s svojo krstno svečo, duhovnik jo bo 
prižgal ob velikonočni, ter mu jo izročil: »Miha, sprejmi Kristusovo 
luč.« Nato se s prižgano svečo postavi pred klopi. Ko vsi dobijo sveče, 
sledi izpoved vere. Po izpovedi vsak prvoobhajanec odloži svečo na 
podstavek pred oltar. Prvoobhajanci se vrnejo v klopi. Nato sledi 
izročitev belega oblačila. Vsak prvoobhajanec bo stopil pred 
duhovnika. Duhovnik ga bo poklical po imenu in mu izročil belo 
oblačilo: »Miha, prejmi belo oblačilo«. Otroci se z belim oblačilom 
vrnejo v klop. Potem se maša nadaljuje s prošnjami. 

Romanje v severno Italijo
Glede na to, da ni bilo dovolj zanimanja za romanje v Lurd in glede 
na to, da ste nekateri izrazili željo, da bi bilo romanje krajše, sem 
pripravil novo romanje in sicer po severni Italiji. Več o romanju si 
preberite na letaku, ki vam bo postregel z opisom celotnega 
romanja. Najdete ga na mizici za tisk. 



Spoštovani gospod župnik Jure, 

ob vašem godovnem prazniku vam vaša župnijska 
družina vošči vse najboljše za god! 
Vašega  zavetnika – Sv. Jurija umetniki najpogosteje 
upodabljajo na belem konju s sulico, ščitom, zastavo, 
mečem v roki in z zmajem pod nogami. Sam sv. Jurij 
je običajno upodobljen kot mlad, brez brade, močan. 
Lep, pogumen, srčen, nepremagljiv! 
Je tudi eden od štirinajstih priprošnjikov v stiski - 
zavetnik brez tekmeca! Veliko skupnega imata vi 
in vaš zavetnik. Tudi vaše misli so jasne in sežejo 
naravnost v srce.  S svojim zgledom nas učite, da 
prava moč in življenjska energija izvirata v ponižni 
drži pred skrivnostjo Božjega učlovečenja, njegovega 
trpljenja in zmage nad smrtjo. Ob vašem godu vam 
zato voščimo, da bi še naprej s takim veseljem, 
prisrčnostjo in zvestobo sledili zgledu svojega 
zavetnika in skupaj z nami gradili skupnost bratov 
in sester; mi pa vam z velikim veseljem in iskreno 
hvaležnostjo Bogu obljubljamo svojo bližino in 
molitev za vas.

Gospod župnik Jure – 
vse najboljše za god!


