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V četrtek, na slovesni in zapovedani praznik SVETEGA REŠNJEGA TESESA IN KRVI, bo bogoslužje 
izjemoma ob 18. uri. Tako se bodo lahko procesije, ki bo sledila, udeležile tudi družine z 
majhnimi otroki. Vsak naj poskrbi za svoj del. Možje in fantje za nebo in bandera, soseske za 
okrasitev oltarjev, otroci naj prinesejo rožice, prvoobhajanci pridejo v belih oblekah. KDP 
skupine imajo spoved ob 15.30 (v tem času imajo pred župniščem piknik). 
 
Na dan sv. birme, 5. junija ob 10. uri dajmo prednost v cerkvi sorodnikom in prijateljem 
birmancev, ker še vedno veljajo napotki za varno druženje v večji skupini. 

 



 

V LETU SVETEGA JOŽEFA – Ljubljeni oče 

Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Kot tak se je 

»postavil v službo celotnemu odrešenjskemu načrtu,« kot pravi sv. Janez Krizostom. 

Sv. Pavel VI. opozarja, da se je njegovo očetovstvo konkretno izrazilo v tem, da »je iz svojega 

življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in odrešenjskega poslanstva, ki je z njo 

povezano; da je svojo zakonito avtoriteto, ki mu je pripadala nad Sveto Družino, uporabil za 

popolno daritev sebe, svojega življenja, svojega dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni 

do doma spremenil v nadčloveško darovanje samega sebe, svojega srca in vseh sposobnosti v 

ljubezni, ki je postavljena v služenje Mesiju, ki se razvija v njegovih hiši.« 

Apostolsko pismo svetega očeta Frančiška: Patris corde 

 

 

Kosilo za birmo 

Kadar je prišel škof birmat  na deželo, je bil to trd oreh za župnijo tudi glede postrežbe. V 

prekmurskih Novinah je maja 1940 izšel obsežen članek z napotki za škofovo kosilo. Pa si jih 

oglejmo le nekaj: 1. Na škofovi pojedini ne sme biti nobene ženske, tudi strežejo le moški. 2. 

Strežnik mora biti zelo snažen in ostrižen, da las ne pade v jed. 3. Pri mizi škof prvi sede, prvi 

začne jesti in od mize prvi vstane. 4. Ne dajaj za slavnostni obed takih jedil, ki se težko jedo: na 

primer, dolge rezance v juho; od ocvrtih piščancev se daje le večje kose, ker se  malih ne more 

rezati, v roke jemati se pa ne spodobi. 5. Vse se drži s servieto. Prvo se ponudi slavnostnemu 

gostu. 6. Prt je najlepši bel. Pribor je za škofov obed srebrn. 7. Da čaše ne bodo rosne, jih ne nosi 

iz mrzlega na toplo. 8. Cvetice brez duha naj bodo na oknih, ne na mizi.       Valči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

BIRMANKE IN BIRMANCI 2021: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teo Plevnik 

Aljaž Kavšek 

Gal Kirn 

Lenart Kek 

Ajda Trontelj 

Ema Žnideršič 

Ela Kamenšek 

Nina Grden 

Katarina Glavan 

Luka Kirn 

Žiga Mehle 

Miklavž Bitenc 

Jaka Čebular 

Nika Markovič 

Eva Omerzo 

Milanija Zidar Shamina 

Mina Zajc 

 

Nika Zupančič 

Anja Bedene 

Ema Mahnič 

Jan Hrovat 

Taja Čebular 

Patricija Kristan 

Matija Adamlje 

Andraž Grbac 

Sara Lampret 

Zoja Klemen 

Tim Zupančič 

Maša Brčan 

Leon Rojec 

Lenart Mihalič 

Klara Mejak 

Manca Kavšek 

Jon Rijavec 

 

BIRMANSKI 

ANIMATORJI 

 

Anja Hernec 

Ana Kavšek 

Lucija Struna 

Lina Sekirnik 

Teja Zaletelj 

Pika Vokal 

Petra Zupančič 

Lara Miklavčič 

Jure Bavdek 

Pia Zupančič 

 


