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Gospodov vnebohod – sladki predokus nebes 

Osrednji namen bogoslužja na Gospodov 

vnebohod je povzdigniti naša srca k 

nebesom, da bomo v duhu že sedaj bivali 

tam, kamor je Jezus odšel pred nami. 

»Kristusov vnebohod,« pravi sv. Leon, »je 

naš vnebohod; naše telo ohranja upanje, da 

bo nekega dne tam, kjer je njegov slavni 

vodja odšel pred njim. »V resnici je naš 

Gospod to že napovedal v svojem govoru 

po zadnji večerji: 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.  

Vnebohod je torej praznik radostnega 

upanja, sladki predokus  nebes. S tem da je 

šel pred nami, nam je Jezus, naš vodja, dal 

pravico, da nekega dne tudi mi pridemo za 

njim. Tako kot smo v križanem Kristusu umrli grehu in smo se v vstalem Kristusu 

vrnili v življenje milosti, smo v Kristusovem vnebohodu povišani v nebesa. Prejeli 

smo pravico do nebes, naš prostor je tam že pripravljen; naša naloga je samo še ta, 

da živimo na takšen način, da se bomo nekega dne lahko vanj vselili. 

Do takrat pa moramo spolnjevati besede čudovite molitve, ki jo bogoslužje polaga na 

naše ustnice: Daj nam, o vsemogočni Bog, da bomo tudi mi v duhu prebivali v 

nebeških bivališčih. Tam, kjer je tvoj zaklad, je tudi tvoje srce, je nekega dne rekel 

Jezus. Če je Jezus zares naš zaklad, potem tudi naše srce ne more biti drugje kakor 

ob njem v nebesih. To je veliko upanje sleherne krščanske duše, ki ga tako lepo 

ubesedi hvalnica: Dragi Jezus, bodi ti upanje naših src, naše veselje v žalosti, sladek 

sad našega življenja.  



PRVO SVETO OBHAJILO – 29. maj 2022 ob 10.00 

Letos bo k prvemu svetemu obhajilu pristopilo 
18 otrok. Prvoobhajanci redno obiskujejo 
verouk, nedeljske svete maše, naučili so se 
osnovnih molitvic. V mesecu maju radi skupaj s 
starši in domačimi obiskujejo šmarnice, pred 
prvim svetim obhajilom pa bodo opravili 
sedemdnevnico. K sveti spovedi bodo pristopili 
v času veroučne ure, v ponedeljek, 23. maja ob 
14.00. Čiščenje cerkve in postavitev mlajev 
opravijo starši oziroma sorodniki v sredo, 25. 
maja ob 16.00. Naslednji dan po večerni sveti 
maši bodo otroci pomerili obleke. V soboto, 29. 
maja, bo sveta maša že ob 18.00, ker bo po njej 
generalka. Za starše in druge sorodnike 
prvoobhajancev bo med sveto mašo na voljo 
spovednik  od drugod za sveto spoved.  
V nedeljo, 29. maja, bodo otroci s starši prišli na 
slovesnost pol ure prej, da bodo prevzeli 
oblačila in se postavili v sprevod skupaj s starši. 
Pet minut pred 10.00 bo sprevod slovesno 
krenil izpred župnišča proti cerkvi. Nekaj prvih 
klopi bo namenjenih prvoobhajancem in 

njihovim staršem. Za fotografiranje je dogovorjeno z izbranim fotografom, podobno za 
snemanje slovesnosti. Po zaključnem slikanju se oblačila odložijo na prostoru prevzema. 

 
PRENOVA OGREVANJA V ŽUPNIJSKI CERKVI 

Stroški za obnovo zvonov v zvoniku cerkve svetega Petra so poravnani. Vsem 
darovalcem triletnega zbiranja sredstev iskren Bog povrni! Pred nami je nov 
izziv, da uredimo talno ogrevanje v cerkveni ladji pod klopmi, na vsaki strani po 
30m2. Resno smo razmislili tudi o klečalnikih. Člani župnijske Gospodarske 
komisije smo se strinjali za postavitev talnega ogrevanja, kot je že v prezbiteriju. 
Zakaj obstoječ sistem ni več primeren?  Prvič, zaradi velikih izgub in majhnega 
učinka, ker se je ogreval zrak, cerkev pa je ostala še naprej dokaj hladna. Drugič, 
zaradi mešanja je zrak akumuliral prah, ki se je širil in povzročal veliko škodo 
na oltarjih, orglah in stenah, pa tudi nezdravo okolje za človekovo vdihavanje 
zraka. Klopi bodo zato ponovno višje, na podestu. Opravljeni so bili prvi 
pogovori in določeni sklepi z izvajalcem. Odločili smo se, da dela opravimo že 
letos takoj po prazniku Marijinega vnebovzetja. Tako bomo lažje ocenili realne 
stroške ogrevanja, da bi kasneje sprejeli najboljšo rešitev glede morebitnega 
novega vira ogrevanja. V tem smislu nadaljujemo z mesečnimi ofri (nabirkami) 
za pokritje teh novih stroškov, ki bodo znani ob popisu del. Se priporočam in 
hkrati zahvaljujem za vaše razumevanje in podporo. Na priprošnjo sv. Petra naj 
vam dobri Bog vnaprej povrne za vsak vaš dobrovoljno izročeni dar!  



DOGODKI PRED NAMI 

▪ Zaključek verouka, spričevala in sveta spoved, šmarnice 
Verouk bomo letos zaključevali po posameznih razredih v tednu od 30. maja do 3. junija 
2022. Veroučenci bodo šli k sveti spovedi in prejeli spričevala, ki jih starši pregledate, 
podpišete in vrnete bodisi po svetih mašah na binkoštno nedeljo, 5. junija bodisi ob 
vpisu v novo veroučno leto na začetku novega veroučnega leta. Šmarnice, pri katerih 
otroci pridno sodelujete, bomo zaključili z litanijami Matere Božje v torek, 31. maja, pri 
sveti maši ob 19.00. Ko svete maše ni v župnijski cerkvi, ste vabljeni na podružnico. 
▪ Oratorij 2022, prijave 
Oratorij bo potekal med 4. in 8. julijem 2022. Otroci boste prijavnice prejeli pri uri 
verouka v tednu od 23. do 27. maja. Potem se boste prijavili preko e-pošte, kot je navada 
že vrsto let. Prispevek boste oddali mladim pri svetih mašah v Preddvoru v nedeljo, 5. 
junija 2022. Naslov oratorija »Za Božjo slavo.« z glavnim junakom Ignacijem Lojolskim, 
ustanoviteljem Družbe Jezusove, jezuitov. 
▪ Župnijsko srečanje ostarelih in bolnih; binkoštna nedelja, 5. junij ob 10.00 
Okrnjeno Covid-župnijsko življenje je dve leti 
preprečevalo, da bi se v župniji na binkoštno nedeljo 
srečali vsi tisti, ki vam je zaradi bolezni in starosti 
težko priti v našo cerkev, ko ste pred časom še redno 
in radi hodili k sveti maši. Ponovno ste povabljeni, da 
zberete pogum in moči, da letos obudimo medsebojno 
povezanost. Povabljeni k skupnemu bogoslužju, v 
nedeljo, 5. junija ob 10h. Po sveti maši lepo vabljeni, 
da se srečamo tudi v župnišču na skupnem kosilu. Kot je bilo v navadi, bodo člani 
Karitas v naslednjih dneh pošiljali vabila. Prosim, da potrdite svojo prisotnost zaradi 
priprave prostora v župnišču. Domače tudi lepo vabim, da odprtih rok in prijazno 
poskrbite za prevoz svojih domačih. Naj nas ta dan Bog še močneje poveže kot eno 
veliko družino verujočih bratov in sester. 
▪ Preddvor - skrb za urejenost cerkve in župnišča 
V soboto, 21. maja Možjanca, v sredo, 25. maja starši prvoobhajancev, v soboto, 4. junija 
Tupaliče. Hvala za vašo ljubezen do župnije! 
▪ Bralci beril:     nedelja, 22. maj; PR-7.00: Šenk Gašper, Mekuč Romana 
                                                                          KO-8.30: Krč Vili, Kuhar Urška 
                                                                          PR-10.00: Novak Damir, Grilc Janja 
                                          nedelje, 29. maj; PR-7.00: Mekuč Jan, Križnar Neja 
                                                                          KO-8.30: Kuhar Miha, Bergant Neža 
                                                                          PR-10.00: starši prvoobhajancev 
                                         nedelja, 05. junij; PR-7.00: Križnar Minko, Jagodic Mirjam 
                                                                          KO-8.30: Bergant Stane, Končan Julija 
                                                                          PR-10.00: Arh Matej, Markič Andreja 

 
SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 

16. maj - 5. junij 2022 
 

ponedeljek 
16. 05. 

Janez Nepomuk, mučenec 
19.45 sodelavci Karitas 

PR - 19.00 + Marjan Jugovic 

torek 
17. 05. 

Jošt, puščavnik PR - 19.00 + Kovačevi 

sreda 
18. 05. 

Janez I., papež, mučenec PR - 19.00 + Petra Gregorc in Marija Brolih 



četrtek 
19. 05. 

Krispin, redovnik PR - 19.00 
v čast sv. Uršuli za srečno 
zadnjo uro (4. venec) 

petek 
20. 05. 

Hilarij, škof PR - 19.00 + starši, brat in sorodniki Rogelj (TU) 

sobota 
21. 05. 

Timotej, diakon PR - 19.00 + Franc Grča 

nedelja 

22. 05. 

6. velikonočna nedelja 
ofer za talno gretje v cerkvi 
prvoobhajanci: sedemdnevnica 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Mirko Krč, 1. obl. 

PR - 10.00 za blagoslov v zakonu 

ponedeljek 
23. 05. 

Socerb Tržaški, mučenec 
prvoobhajanci: spoved 

BR - 19.00 urna za Breg 

torek 
24. 05. 

Marija Pomagaj 
prošnji dan 

TU - 19.00 urna za Tupaliče 

sreda 
25. 05. 

Beda Častitljivi, duhovnik 
starši: čiščenje cerkve 

BE - 19.00 urna za Belo 

četrtek 
26. 05. 

Gospodov vnebohod 
slovesen praznik 
namesto verouka sv. maša 

PR - 7.00 + Angelca in Florijan Lómbar 

KO - 18.00 + Julijana in Stane Povšnar 

PR - 19.00 + Pétrovčevi 

petek 
27. 05. 

Alojzij Grozde, mučenec 
Šenčur: križ SDM ob 20.00 

PR - 19.00 + Franc Roblek, 4. obl. in Bržnikovi 

sobota 
28. 05. 

German Pariški, škof 
generalka za prvo sv. obhajilo 

PR - 18.00 + Peter Zupan, 1. obl. 

nedelja 
29. 05. 

7. velikonočna 
PRVO SVETO OBHAJILO 

PR - 7.00  za župljane 

KO - 8.30 + Cilka Demšar, obl. 

PR - 10.00 + starši, brat Lojze in Blaž Studén 

ponedeljek 

30. 05. 
Ivana Orleanska, devica 
verouk: spričevala in spoved 

PR - 19.00 + Marinka Logar 

torek 

31. 05. 
Obiskanje Device Marije 
zadnji dan šmarnic 

PR - 19.00 + Ivka in Janez Ribnikar 

sreda 
01. 06. 

Justin, mučenec 
20.00: srečanje članov žps 

BE - 19.00 + Frančiška Govekar 

četrtek 
02. 06. 

Erazem, škof PR - 19.00 + Janez Gortnar 

petek 

03. 06. 

Ugandski mučenci  
prvi petek, obisk bolnikov, 
19.45 kateheti in katehistinje 

PR - 19.00 + starši in sestra Ravnikar  

sobota 
04. 06. 

Peter Veronski, mučenec PR - 19.00 v zahvalo za zdravje 

nedelja 
05. 06. 

BINKOŠTI 
srečanje bolnih, ostarelih 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Andrej Kozelj 

PR - 10.00 + Krčevi  

Dobra dela:  
- Naprej oddane svete maše: +starši in stari starši Ekar, +Ribčevi, +Bajželnovi, +družina Strniša, v čast Brezjanski Mariji za 
zdravje, +Krčevi in Mohoričevi, +starši in brata Strniša, +Janez Celarc, +Franc in Jelka Tičar, +Anton Podpečan, +Stružnik (TU), 
za zdravje v družini, v dober namen (5x), v zahvalo, v čast Mariji Pomagaj za zdravje, pomoč in varstvo, v dober namen, 
+Francka Ekar (ob godu), +Frančiška Govekar, v dober namen, +Stanislava Strajnar (2x), +Jože Kaštrun, +Cilka Orehar, za 
uspešno zdravljenje novorojenčka (2x), v zahvalo in za zdravje. 
Bog povrni! 
 

 

ŽUPNIJA PREDDVOR 
Dvorski trg 9 
4205 Preddvor 
 
Telefon: 04/255 10 45 
 
e-pošta: zupnija.preddvor@rkc.si

 

ŽUPNIJSKA PISARNA: 
- v ponedeljek: 17.00-18.00 
- v četrtek in petek: 17.00-18.00 
Ob nedeljah in praznikih uradnih ur ni! 
 

TRR Preddvor: SI56 191705014167 669 
TRR  Župnijska Karitas Preddvor: 
SI56 191705014180 085

 
odgovoren: Pavel Okoliš, župnik;      tisk: Župnija Preddvor 


