PONEDELJEK, 18. 5. 2020
Janez I., papež, mučenec – prošnji dan
19.00 za + starše Karla in Marijo Novak,
ter brata in sestro
TOREK, 19. 5. 2020
Krispin, redovnik – prošnji dan
7.30 za + Dušana Novaka iz Mote
SREDA, 20. 5. 2020
Bernardin Sienski, duhovnik – prošnji dan
19.00 za + družino Muršič
ČETRTEK, 21. 5. 2020 - Gospodov vnebohod
Timotej, diakon, mučenec
18.30 molitvena ura pred Najsvetejšim
19.00 v zahvalo (družina Wolf)
PETEK, 22. 5. 2020
Emil (Milan), mučenec
19.00 za + Angelo Ščavničar, obl.
SOBOTA, 23. 5. 2020
Servul Tržaški, mučenec
7.30 za + Suzano Makoter
NEDELJA, 24. 5. 2020 - 7. velikonočna nedelja
Marija Pomočnica kristjanov
7.30 za žive in rajne vernike
10.00 za + Joko Kolbl, Jeronima in Terezijo Sedmak
Pri nas celodnevno češčenje Najsvetejšega

Č Verniki iz Koprive.

PONEDELJEK, 25. 5. 2020
Urban I., papež
19.00 za žive in rajne vernike
TOREK, 26. 5. 2020
Filip Neri, duhovnik
7.30 za + Ivana Bogdana in družino
SREDA, 27. 5. 2020
Alojzij Grozde, mučenec
19.00 v zahvalo
ČETRTEK, 28. 5. 2020
German Pariški, škof
18.30 molitvena ura pred Najsvetejšim
19.00 za + Magdaleno Jurkovič

PONEDELJEK,1. 6. 2020 - binkoštni ponedeljek
Marija, Mati Cerkve
19.00 za + Ivanko Golenko
TOREK, 2. 6. 2020
Marcelin in Peter, mučenca
7.30 za + Bernardo Smolkovič
SREDA, 3. 6. 2020
Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19.00 za + Ivana Sobočana
ČETRTEK, 4. 6. 2020
Kvirin iz Siska, škof, mučenec
18.30 molitvena ura pred Najsvetejšim
19.00 za + očeta Avgusta Zanjkoviča, brata in sestro

PETEK, 29. 5. 2020
Maksim Emonski, škof
19.00 za + Borisa Trstenjaka

PETEK, 5. 6. 2020
Bonifacij, škof, mučenec
19.00 za + Zorico Heric

SOBOTA, 30. 5. 2020
Ivana Orleanska, devica
7.30 za + mamo Zito Režonja

SOBOTA, 6. 6. 2020
Norbert, škof
11.00 v zahvalo za 88 let življenja Gabrijele Barat iz Gibine

NEDELJA, 31. 5. 2020 - BINKOŠTI
Obiskanje Device Marije
7.30 za žive in rajne vernike
10.00 za + Dušana Novaka iz Mote

Č Verniki iz Globoke.

NEDELJA, 7. 6. 2020 - Nedelja Svete Trojice
Robert, opat
7.30 za žive in rajne vernike
10.00 za + Antuna Levačića od Svetega Urbana

Č Verniki iz Gibine.

NAŠI RAJNI
V ponedeljek, 20. aprila 2020, je v
Socialno varstvenem zavodu
Hrastovec, umrl Janez Kutnjak iz
Razkrižja 7; zakonski sin + Simona
in + Veronike, roj. Šömen.
Pokopali smo ga v ožjem
družinskem krogu v torek, 28.
aprila 2020 na pokopališču na
Razkrižju. Naj počiva v miru.
Domačim izrekam iskreno sožalje.
V torek, 28. aprila 2020, je v Domu
starejših Ljutomer, umrla
Gabrijela Sagaj iz Šprinca 6;
zakonska hči + Ludvika in +
Marije, roj. Črešovnjak. Pokopali
smo jo v ožjem družinskem krogu
v ponedeljek, 4. maja 2020 na
pokopališču na Razkrižju. Naj
počiva v miru. Domačim izrekam
iskreno sožalje.
OBVESTILA
PRVO SVETO OBHAJILO
Na srečanju staršev prvoobhajancev smo sklenili, da bo
slovesnost prvega svetega
obhajila za letošnje prvoobhajancev v nedeljo, 21. junija
2020, ob 9.00 uri. To bo sveta
maša samo za prvoobhajance in
njihove starše. Več boste prebrali
v naslednjih Oznanilih.

SVETA BIRMA 2020 IN ORATORIJ
Slovesnost svetih birm v naši škoji
letos ne bo.
Prav tako letos ne bo župnijskih
proščenj in oratorija za mlade.
POROKE
Pri porokah je ob novoporočencih ter dveh prič ali pri
krstu ob krščencu ter enem ali
dveh botrih lahko navzočih
največ še 15 oseb. Tudi v tem
primeru je potrebno upoštevati
varnostne ukrepe (razkužila,
maske, medsebojna razdalja).
Škof ordinarij spregledov večjega
števila udeleženih ne bo dajal.
OBISKI BOLNIKOV PO DOMOVIH
Obiskov bolnikov po domovih za
prvi petek do nadaljnjega ne bo,
razen v smrtni nevarnosti.
POGREBI
Pogrebi so v najožjem družinskem
krogu.

OZNANILA, izdaja: Župnija Razkrižje, Razkrižje 8, 9246 Razkrižje. Odgovarja: Msgr. Franc Režonja, župnik
02/584 84 25, 041 756 147, zupnija.razkrizje@teleing.com ali franc.rezonja@rkc.si, razkrizje.zupnija.info
Uredne ure v župnišču Razkrižje: vsak dan po sveti maši. Ob torkih je župnik odsoten.
V nujnih primerih ga pokličite na telefonsko številko 041 756 147.

Župnija Sv. Janeza Nepomuka Razkrižje, številka 5-2020, 18. 5. 2020 - 7. 6. 2020

OZNANILA
Molitev, s katero se v času preizkušnje
priporočite Jezusovemu Srcu
Jezusovo Srce zagotavlja
najvarnejše mesto pred vsemi
težavami, ki jih lahko doživljate na
tem svetu
Življenje je včasih res težko. Morda
se nam zdi, da je ves svet uperjen
proti nam, ker nič ne deluje, hkrati
pa se počutimo vedno bolj
osamljeno. Toda dobra novica je,
da v tem življenju nikoli ne moremo
biti resnično sami, kajti imamo
Boga, ki je vedno na naši strani. Tudi
v najbolj tragičnih situacijah je
pripravljen, da nas objame in drži
blizu svojega presvetega srca.
V času večjih težav si tega ne
moremo tako zlahka zapomniti. V
takšnih časih je potrebno znova
prebrati besede Psalma 91:
Zares, on te bo rešil iz ptičarjeve
zankepred pogubno kugo.
S svojimi krili te pokrije,
pod njegove peruti se zatečeš;
ščit in oklep sta njegova zvestoba.
(Ps 91,3-4)
Še ena tolažba je, da se lahko
skrijemo v Jezusovem Srcu. Srce v
človeškem telesu se pogosto
obravnava kot vir ljubezni in
udobja, enako pa lahko rečemo za
Jezusovo Srce. K temu nas

nagovarja tudi molitev sv.
Vincenta, s katero prosi za vstop v
Jezusovo Srce, medtem ko se bori s
preizkušnjo. Ko se tudi sami znajdete
v težkem položaju, z iskreno vero in
zaupanjem v Boga zmolite spodnjo
molitev.
O Jezus, daj nam svoje srce kot
zavezo tvoje ljubezni in kot
pribežališče, da bomo v njem našli
varen počitek v življenju in sladko
udobje ob uri smrti.
Moj Odrešenik! Skrij me v svojem
svetem srcu, dokler nevihta življenja
ne bo prenehala.
Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je
objavila ameriška izdaja Aleteie.
Prevedla in priredila Urška Kelenc.

