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Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah

Sveto Rešnje Telo in Kri
Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in
krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja
vernih. Na praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki
tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta
dan udeležijo bogoslužja.
Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga
obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku binkoštih. Izraz evharistija prihaja iz
grškega glagola eucharistein, ki pomeni zahvaljevati se. Evharistija je primarni
zakrament predvsem zato, ker je pri drugih zakramentih prisotno deleženje pri
neki Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je vsebovan Kristus sam, učlovečena
Beseda, glavni avtor zakramentov.
Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki in
različna imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v
svoje telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo obhajanje
pa je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve
zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki maši, posebej tedaj, ko
duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da
kruh po prebistvenju (transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa
Jezusova kri.
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno hostijo pa v običajno umetniško
izdelani monštranci. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove
trajne navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje.
Zakrament evharistije skupaj s krstom in birmo sodi med zakramente uvajanja v
krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v proces kateheze, ki poteka v župnijah,
v Cerkvi na Slovenskem k prvemu obhajilu pristopijo na koncu tretjega razreda.
Evharistija pomeni tako polnost in vrh uvajanja v krščanstvo.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO (duhovno vodstvo: Boštjan
Dolinšek)
Po lepi izkušnji lanskega župnijskega romanja v Rim, tudi letos z agencijo
Aritours pripravljamo župnijsko romanje in sicer na Poljsko. Obiskali bomo
rojstno mesto svetega papeža Janeza Pavla, koncentracijsko taborišče
Auschwitz, spoznali zgodbo svetega Marskimilijana Kolbeja ter svete Faustine
Kowalske ter obiskali eno najlepših evropskih mest Krakov. Romanje bo
potekalo od četrtka, 11.8. zgodaj zjutraj, do nedelje 14.8. ponoči. Cena
romanja je: 309 EUR (45 oseb), 329 EUR (40 oseb), 349 EUR (35 oseb).
Prijave sprejemajo na agenciji Aritours (tel 252 16 19, info@aritours.si). Vse
potrebne informacije za prijavo in podroben program romanja bodo na
programu, ki ga boste lahko vzeli v tiskani obliki.
31. maja je sklep šmarnične pobožnosti. Otroci ki so redno hodili (vsaj 20 krat)
dobijo darilo. Za ostale pa bo tolažilna nagrada (vsaj 10 šmarnic).
31. maja se zaključi verouk. Spričevala se bodo delila 19.5. po maši ob 9.00.
Spričevala se vrnejo v septembru ko bo vnovični vpis k verouku za vse
razrede.
Čiščenje cerkve se bo odslej nadaljevalo v takem okviru kot se je pred
korono. Nadaljevali bomo od tam kjer se je zaključilo preden so se stvari tako
obrnile na glavo.
4.6.2022 Rus Mateja
11.6.2022 Spruk Marija
18.6.2022 Gradišek Minka
24.6.2022 Potočnik Jelka
2.7.2022 Štirn Helena
Kdaj boste prišli čistit se dogovorite z gospo Miro Močnik Gsm: 031 836-581

54. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje
bo v soboto, 18.6.2022, v narodnem svetišču Marije Pomagaj na
Brezjah. Odhod avtobusa ob 7:30 iz Stahovice. Vse dodatne informacije dobite
na telefonsko št. Mira Močnik: 031 836 581.
19.6.2022 bo zunanja slovesnot ob prazniku Sveteta Rešnjega Telesa in Krvi.
Po maši ob 9.00 bo procesija z najsvetejšim. Zunaj se postavijo (uredijo) 4je
oltarji. Sklep procesije je v cerkvi.
Maše ob nedeljah na Veliki Planini bodo odslej ob 14.00. Tako bo celo
poletje, razen kadar bo oznanjena drugačna ura. Večinoma bo maša ob drugi uri
za praznike čez teden.

Maše ob pogrebih
ob pogrebu Frančiška Griljc: domači (2), pohodniki iz Svetega Primoža (3),
koletevi, družina Štritof, Oražmovi
Ob pogrebu Prusnik Angele: sosede Greta, Barbara, Jasna (2), Gerkmanovi (2),
sestrična Olga (2), Prusnikovi (2) Pavliničevi Andreja(2)
ob pogrebu Poljanšek Mihaela: france iz Pševa, Kovačevi (3), hči Darja, Hči
Mateja, svakinja Vera z družino

Maše, ki so napisane kot druga, tretja … se oddajo naprej in jih opravijo
drugi duhovniki
30.5.
ponedeljek

19.00

Golob Mirko in Franc (Zg. Str. 48)
urna maša za Županje njive (Staro naselje)
Za mir na svetu
urna maša za Kregarjevo
Za zdravje
urna maša za Zg. Stranje (stara vas)
Potočnik Alojz, obl
urna maša z Spodnje Stranje
Za dušno in telesno zdravje
odd.: Ipavec Franci, obl in Ciril in Antonija
Čevka
Hace Ana in Ludvik

7.00
9.00
19.00

Viljem Podgoršek, 30. dan
v zahvalo
Komatar Izidor

8:00

Marija Balantič in Ivana Bodlaj, obl

19.00

Slevec Andrej, obl in ++ Učeškove

19:00

Starši, brat in sestra Prodnik (AR)

Barnaba

18:00
19.00
19.00

Prusnik Angela, 30. dan
Marjan Spruk, obl , ++Jerebič
Darko Rozman, obl

Sveta trojica
Eksil

7:00
9.00

Za nove duhovne poklice
Franc Griljc, 30. dan

Kancij Oglejski

31.5.
torek

Obiskanje Device Marije

1.6.
sreda

Justin

2.6.
četrtek

Marcelin in Peter

3.6.
petek

Karel Lwanga in ugandski
mučenci

4.6.
sobota

Frančišek Caracciolo

5.6.
nedelja
6.6.
ponedeljek

19.00
19.00
19.00

Binkošti
Bonifacij

Marija Mati cerkve

7.6.
torek

Robert

8.6.
sreda

Medard

9.6.
četrtek

Primož in Felicijan

10.6.
petek
11.6.
sobota
12.6.
nedelja

Bogumil

19.00
19.00

19.00
13.6.
ponedeljek

Anton Padovanski

++ Pintarjevi
odd.: Rebernikovi in Marjan Pogačnik (God
12)
odd.: Matevž in Marija Rifl
Starši in bratje Uršič in Hrastovec, obl

14.6.
torek

Valerij in Rufin

8.00

15.6.
sreda

Vid

19.00

16.6.
četrtek

Svete Rešnje telo in kri

17.6.
petek
18.6.
sobota

Albert

8.00
19.00
19.00

Anton Šimenc in Frančiška Šimenc (Zg.Str
53)
Za žive in pokojne župljane
Milka Balantič, obl
Slapnik Fani

Marko in Marcelijan

19.00

Tomaž Kregar, obl; Marija in Anton Stražar

19.6.
nedelja

12. nedelja med letom
Nazarij

7.00
9.00
VP 14.00
18.00
19.00

21.6.
torek

Alojzij Gonzaga

8.00

Za žive in pokojne župljane
Janko Balantič, obl
za pastirje Velika Planina
Mihaela Poljanšek, 30. dan
Ana Kregar, obl in Alojz
odd.: na čast Sv. Duhu
Alojz Plahuta in Alojz Kladnik

22.6.
sreda

Tomaž More in Janez
Fisher

19.00

Martin Razboršek

23.6.
četrtek

Jožef Cafasso

19.00

Za pokojne Urinove

24.6.
petek

Srce Jezusovo

25.6.
sobota

Srce Marijino

8.00
19.00
19.00

Ciril Uršič in ++ Mklavove
oče in brat Gradišek
Repanšek Srečo, obl

7.00
9.00

Za domovino
Ivanka in Peter Balantič, obl in ++
Koštarjeve
odd.: Hribar Franc ml.,obl,
Franc in
Rozalija
odd.: Franc Prelesnik, brat Jože in starši
za pastirje mala Planina

20.6.
ponedeljek

26.6.
nedelja

Silverij

13. nedelja med letom
Ciril
VP 14.00

Maše za že oznanjene dni se ne da naknadno naročiti
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