
 
Molitev evropskih škofov v času 
epidemije 
 
Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni 
Stvarnik sveta, 
iz ljubezni do nas si svojega Sina poslal na 
svet kot zdravnika naših duš in teles. 
 
V tem težkem času zmede in strahu poglej 
na svoje otroke, 
ki se na številnih krajih Evrope in sveta 
k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in 
tolažbo. 
 
Reši nas Bolezni in strahu, ozdravi naše 
bolnike, potolaži njihove družine. 
 
Daj modrost našim voditeljem, 
moč in plačilo našim zdravnikom,  
medicinskim sestram in prostovoljcem, 
večno življenje vsem pokojnim. 
 
Ne zapusti nas v tem času preizkušnje, 
ampak reši nas vsega zla. 
 
To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim 
Duhom živiš in kraljuješ na vekov veke. 
Amen. 

 

 

 

 

SLOVENSKE MAŠE 

Slovenske maše so vsako prvo in drugo nedeljo 
v mesecu, to pomeni, da bodo svete maše v 
mesecu maju v nedeljo, 2. maja ter 9. maja. 
 
Vse maše so ob 17:00 v cerkvi Herz Marien, 
Auf dem Mühlberg 14, Frankfurt. 
 

Svete maše iz Slovenije vsako nedeljo lahko 
spremljate tudi na spletu: 

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-
mas-preko-spleta-radia-in-televizije2020 
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p. Andrej Koch, 
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Spletna stran: www.skg-frankfurt.de 
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PRAZNIKI PRED NAMI 

 

1. maj: sv. Jožef, delavec – zavetnik naše 
župnije 

13. maj: Gospodov vnebohod in Fatimska 
Mati Božja 

23. maj: Binkošti  

24. maj: Blažena Devica Marija, Pomočnica 
kristjanov – Marija Pomagaj 

27. maj: bl. Alojzij Grozde, mučenec 

30. maj: nedelja Svete Trojice 
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1. maj: sv. Jožef, delavec – zavetnik 
naše župnije 

Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu 
mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z 
delom služil kruh, vzdrževal družino ter skrbel 
za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. 

Vsebina godovnega dneva izhaja tudi iz 
zgodovinskih okoliščin delavskega vprašanja. 
Papež Leon XIII. (1878–1903) je leta 1891 
objavil okrožnico Rerum novarum (Nove 
stvari), s katero je podprl delavsko vprašanje 
ter spregovoril o industrijskih delavcih, 
sindikatih in poštenih plačah. Okrožnica je 
postala temeljno besedilo sodobnega 
družbenega nauka Cerkve, saj je človekovo 
delo prvič obravnavala s krščanskega vidika, pri 
čemer je izhajala iz svetopisemskega izročila. 
Obsežno je spregovorila o položaju delavcev, ki 
so bili v tistem času socialno nezaščiteni, njihov 
status pa ni imel pravnega okvira. Okrožnice 
cerkvenega učiteljstva pomagajo vzpostavljati 
pravičen družbeni red in vrednotiti obstoječo 
družbeno ureditev. 

Navedene teme so v Cerkvi na Slovenskem in 
tudi širše aktualne tudi dandanes – tako zaradi 
svetovne finančno gospodarske krize kot tudi 
zaradi pastoralnega leta socialne 
pravičnosti oz. družbenega nauka Cerkve, ki od 
septembra 2011 do septembra 2012 potekal 
pod geslom Pravičnost v ljubezni. 

Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot 
delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju 
poštene plače, ki omogoča dostojno življenje. 
Višina plače mora ustrezati življenjskim 
potrebam in razmeram, v katerih delavci živijo. 
Vsi subjekti civilne družbe si morajo 

prizadevati za urejeno razmerje med delom in 
kapitalom ter z dialogom urejati delavska 
vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske 
moči in varovanje osebne lastnine, ki je 
namenjena družbeni funkciji. 

Maj – mesec šmarnične pobožnosti 

Začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred 
leto 1815, ko je papež Pij VII. pobožnost 
meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S 
pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin 
mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro 
razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V 
Nemčiji je nadomestila praznovanje ob 
poganskem »majskem drevesu« (Maibaum). 
Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. 

Med Slovenci se je majniška pobožnost začela 
v ljubljanskem semenišču na pobudo 
četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851, od tod 
pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. 
Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec 
Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil 
Davorin Trstenjak. 

Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali 
v ljubljanskem Alojzijevišču, leta 1855 so 
pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na 
Kalobju, leta 1860 pa v mariborskem 
bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal 
knjigo z naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki 
vzcveti v začetku maja, in pod tem imenom se 
je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje 
so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali 
pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so brali 
šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine 
pesmi. Še danes je ta navada marsikje 
ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah 
šmarnice največkrat med mašo. 

Slovesni praznik binkošti 

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je 
praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan 
po svetopisemskem sporočilu nad zbrane 
učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh 
(prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–23). 

Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika 
(Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag' (petdeseti 
dan)), pojem pa izhaja iz grške 
besede pentekoste' (hemera), kar pomeni 
petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški 
Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki 
traja do konca cerkvenega leta oziroma do 
začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v 
cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h 
krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci 
pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v 
zeleni barvi. 

Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen 
delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju 
krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč 
ob sprejemanju odločitev (prim. Apd 15,28), 
izbira oznanjevalce (prim. Apd 13,2) ter jih vodi 
(Apd 8,26–40). Začetki Cerkve so po 
Apostolskih delih v tesni povezanosti s 
prihodom Svetega Duha, zato v drugem 
Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti 
zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po 
krstu v Duhu začel svoje delovanje v nazareški 
shodnici, tako tudi Cerkev po svojem 
binkoštnem krstu (prim. Apd 2,1–4) začenja 
svoje poslanstvo s Petrovim govorom v 
Jeruzalemu (prim. Apd 2,14 in sl.), ki na koncu 
nakaže univerzalni vidik odrešenja (prim. Apd 
2,39). prikazana kot delovanje pod vodstvom 
Svetega Duha. 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/index_it.htm
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