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Maše v prihodnjem tednu
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.5. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Karolina, 20. obl., in mož Martin JAKOPIČ
10.30: + brat kapucin Franček HRASTNIK, 6. obl.
            + Zinka KOŠEC, obl.

PONEDELJEK, 25.5., sv. Gregor VII., papež
7.30: + Justina, obl., mož Jože in  iz družine BALOH
           za ozdravitev družinskega debla, duše  + otrok in 
           priprošnja za zdravje

TOREK, 26.5., sv. Filip Neri, duhovnik
19.00: + Olga, Martin TERŠEK, starši ADAMIČ  
           in brat Jože
            + Jože BARTOL
SREDA, 27.5., bl. Alojzij Grozde, mučenec
7.30: za zdravje
       + Ivan KNEZ, živi in + iz rodbine KNEZ
       +  Gašper SMRKOLJ
ČETRTEK, 28.5.,  sv. German Pariški, škof
19.00: + Pavel DEŽELAK, 30. dan
             + Jože TUŠEK

PETEK, 29.5., sv. Maksim Emonski, škof
7.30: + Matej KRISTANŠEK, obl.
19.00: +  Mihaela PAPIČ, zadušnica

SOBOTA, 30.5, sv. Kancijan in drugi oglejski muč.
19.00: + Antonija in Cecilija LUBEJ
           + Kristina in Jože HRASTNIK
BINKOŠTI, 31.5 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivan ULAGA, obl.
          + starši Angela in Karel TERŠEK   
10.30: na čast Sv. Duhu za modro in razumno srce

Zahvala za krašenje v maju vasi Rečica.V juniju 
čistijo in krasijo iz vasi Harje, Lahomno  in Sopce.

Vera se lahko ukorenini le v ljubečem in varnem 
okolju družine

Manica Marolt je mama petih otrok in učiteljica raz-
rednega pouka. Je avtorica portala Korenine vere, ki 
je namenjen verski vzgoji v družinah z majhnimi otroki. 
V preteklosti sem prišla do spoznanja, da vera ni prisila, 
da otrok ne morem preprosto posesti za mizo in reči, da 
bomo zdaj začeli “obravnavati” določene snovi. Bistvo 
vere je gradnja prijateljstva z Jezusom.
Dejstvo je, da ima zgled in življenje v veri staršev ključno 
vlogo pri tem, ali bo za otroka verouk le ena izmed deja-
vnosti ali pa bo to začetek lepega in trajnega prijateljstva 
z Jezusom. Z možem ugotavljava, da ko uspemo v našo 
družino povabiti Jezusa, smo bolj povezani, mirni in se 
imamo vedno bolj radi, pa čeprav je v to treba vložiti kar 
precej truda in nam velikokrat ne uspe tako, kot bi si želela. 
Potrebni sta vztrajnost in potrpežljivost, saj sadovi niso 
vidni kar takoj, temveč šele na dolgi rok.
Kako ste uspeli slediti učnim načrtom, glede na to, da 
so otroci različno stari?
Ko smo lani pri vpisu dobili delovne zvezke, po katerih 
naj bi delali, da bomo lažje sledili župnijskemu verouku, 
sem mislila, da razredni učiteljici s precej prakse tudi 
s področja posredovanja vere otrokom to ne bo ravno 
težko … A ko sem se usedla, da bi pripravila načrt za 
naš domači verouk, se je hitro izkazalo, da ni čisto tako. 
Ob pregledovanju delovnih zvezkov sem ugotovila, da 
so precej šolsko zastavljeni.
Je križev pot preveč krut za otroke?
Za otroka v predšolskem in v zgodnjem šolskem obdobju 
(do 3. razreda) je pomembno, da mu ob križevem potu 
oz. pasijonu ne kažemo preveč nazornih in krutih pri-
kazov Jezusovega trpljenja. Otrok v tem obdobju težko 
sprejema bolečino nekoga, ki ga ima rad, in to težko 
razume. Težko razume tudi, zakaj se odrasli skregamo, 
se prizadenemo. Zato o Jezusovem trpljenju ne razlaga-
mo podrobnosti, ampak se raje osredotočimo na veselo 
novico: Jezus je šel na križ zato, ker nas ima tako zelo 
rad in ker si želi, da bi vsi mi prišli k njemu v nebesa. 
Jezus je vstal! (Vir: Verouk kar doma: “Vera se lahko ukore-
nini le v ljubečem in varnem okolju družine”, Aleteia)

Aleluja. Ne bom vas 
zapústil sirot, govorí 
Gospod, prišel bom 
k vam in veselilo se 

bo vaše srce. Aleluja.



Kaj sploh je devetdnevnica?

Beseda devetdnevnica (novena) izhaja iz “noven”, 
latinske besede za število devet. Za katoličane je 
devetdnevnica molitev, ki se jo moli devet dni za-
poredoma. Molitev izvira iz Svetega pisma, in se 
nanaša na devet dni, ki so jih apostoli z Marijo 
preživeli v gornji sobi med Jezusovo vrnitvijo k 
svojemu Očetu in prihodom Svetega Duha. V dneh 
med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na 
binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji 
za to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha 
Tolažnika. Apd 1,14 nam pripovedujejo: »Vsi ti so 
enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezuso-
vo materjo Marijo in z njegovimi brati.«

Devetdnevnica je torej duhovna priprava na 
binkošti, praznik tretje Božje osebe- Svetega 
Duha in pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima 
poseben namen.

Binkoštna devetdnevnica je med vsemi 
najpomembnejša, saj je to molitev za to, kar je v 
Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za 
Svetega Duha samega. Devetdnevnice opravljamo 
tudi  pred birmo, pred nedeljo Božjega usmiljenja, 
pred začetkom pomembnejših dogodkov ali ob 
drugih priložnostih.
Na opozorilo blažene Elene je papež Leon XIII. 
(1878-1903) vse verujoče pozval, da v času med 
Jezusovim vnebohodom in binkoštmi molijo 
slovesno devetdnevnico za edinost kristjanov 
“Goreči grm”. Gre za povabilo k molitvi in prošnji, 
»da bi se ponovno vrnili v gornjo izbo« in dan 
po Jezusovem vnebohodu začeli vsak dan klicati 
Svetega Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega 
dne. To se lahko zgodi na različne načine: s spon-
tano molitvijo, z molitvijo v Svetem Duhu - molit-
vijo v jezikih, molitvijo kesanja, zahvaljevanjem 

in blagoslavljanjem, itd. Lahko dodamo še druge 
namene, kakor nas vodi Sveti Duh.
Dihaj v meni, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, mislil.
Ženi me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, delal.
Vabi me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, ljubil.
Krepčaj me, Sveti Duh,
da bom, kar je sveto, čuval.
Varuj me, Sveti Duh,
da ne bom nikdar izgubil, kar
je sveto.
(sv. Avguštin)

Včasih se že zjutraj, ko bi morali biti spočiti in pol-
ni energije, počutimo prazne, smo utrujeni, brez-
voljni.
S to zelo kratko molitvijo se lahko obrnemo na 
Svetega Duha, ki je vir ljubezni, da nas poživi in us-
merja tako, da bo naše delo smiselno in učinkovito, 
predvsem pa skladno z Božjo voljo.

Kaj devetdnevnica ni
Devetdnevnice niso magični izreki ali zaklinjanja. 
kar lahko hitro naredimo, če nismo pozorni. Ker so 
devetdnevnice del izročila prošenj za Božjo pomoč 
v časih skrbi, nevarnosti in stresa, boste morda lju-
di kdaj slišali govoriti o tem, katere devetdnevnice 
so najbolj učinkovite, kot da bi bile le-te recept za 
Božje posredovanje. To je praznoverje, ne molitev. 
Kar »deluje«, ko molimo devetdnevnico, je to, da 
izkušnja polaganja naše potrebe in volje Bogu iz  
globine naše duše spremeni nas same. Pogosto se 
zgodi, da nadležno trpljenje ne izgine, toda z Božjo 
pomočjo in posredovanjem svetnikov prejmemo 
milost, da ga bomo lažje nosimo.

Moči devetdnevnice ne gre podcenjevati. De-

vetdnevnico kot rožni venec ali kakšno drugo 
molitev res lahko uporabimo kot orožje, a le 
proti Sovražniku, začetniku zla, nikoli pa proti 
sebi. Če slišite katoličane reči, da je njihova de-
vetdnevnica pripomogla, da je časopis odpustil 
katoliške pisce, s katerimi se ne strinjajo ali k 
slabemu zdravju predsedniškega kandidata, temu 
ne posvečajte nobene pozornosti.

Svetniki o devetdnevnici
Sveta Terezija iz Kalkute je v situacijah, ko 
je bila stvar zelo nujna, predlagala molitev de-
vetdnevnice z molitvijo, ki jo pripisujejo Sv. 
Bernardu in vodi v kratke poglobljene trenutke 
dneva:
Spomni se, o premila Devica Marija, 
da še nikdar ni bilo slišati,
da bi bila ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitimo k tebi, 
o devic Devica in Mati,
k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki 
klečimo (stojimo).
Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed,
temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Dana vam je priložnost, da se tudi v vaših domov-
ih v teh dneh duhovno pripravljate na binkoštni 
praznik. Naj bo vaša iznajdljivost, tudi na duhov-
nem področju, izredna.
Jezus bo svojo obljubo: »prejeli boste moč, ko 
bo Sveti Duh prišel nad vas«(Apd 1, 8) gotovo 
izpolnil tudi nam, današnjim kristjanom, vendar 
se moramo za darove Svetega Duha potruditi.
Vzemimo si čas v teh dneh za pripravo svojih src 
na prihod Svetega  Duha, kot so to storili apostoli 
in Marija po Gospodovem vnebohodu.         RM


