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Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.  
                                                                        (Mt 5,8) 

Ko sem iskal novomašno geslo, sem želel, da je to vsebi-
na, ki bo razumljiva vsakemu človeku, in da gre za vrstico 
iz Svetega pisma. V roke mi je prišla knjižica o slovenski 
mistikinji Magdaleni Gornik, ki je na moji poti duhovništva 
odigrala pomembno vlogo. Zagledal sem napis na njenem 
grobu: »Blagor njim, kateri so čistega srca, ker oni bodo 
Boga gledali. Mt 5,8.« To je prebudilo spomine in svežino 
tiste »prve ljubezni« in izpolnitve, po kateri hrepenim/o: 
da bi gledal/i Boga. Jezusov »blagor čistim v srcu« je spo-
ročilo, ki je razumljivo zelo širokemu krogu ljudi. V njem 
se Jezus predvsem veseli ljudi – tistih, ki so čistost srca 
vzeli zares. 

In kaj pravzaprav pomeni »čisto srce«? Takšno srce ima 
človek, ki te iskreno in veselo gleda v oči. Iskren je zato, 
ker za hrbtom ne skriva želje, da te uporabi za svoje inte-
rese. Veselo te gleda, ker je že pred tem, ko sta se sreča-
la, Bogu rekel »hvala« zate, ki te bo srečal, in ga je prosil, 
da bi te sprejel v Njegovem imenu in z ljubeznijo. Čisto sr-
ce ima zato, ker ni prišel, da bi jemal, kar je tvojega, am-
pak da bi ti dal kaj svojega – predvsem največ: samega 
sebe.  

novomašnik Gregor 

NOVOMAŠNO GESLO 
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Novomašniku Gregorju vsi želimo veliko Božjega blagoslo-
va v povezavi z njegovim človeškim prizadevanjem na 
vseh poteh njegovega duhovništva. Nas pa naj nova maša 
poveže v teh dneh v delovno občestvo in eno veliko žup-
nijsko družino. 

Hvala vsem, ki se in se boste še trudili za lepo pripravljeno 
novo mašo. 

ŽUPNIKOVA BESEDA 



 

Sobota, 29. 6. 2019  
  

7.30   odhod avtobusa na posvečenje 
9.00   mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici  
18.00 slovo novomašnika od doma  
19.00 sprejem novomašnika v župniji in sveta maša, 
          po maši druženje pri cerkvi za vse 
21.30 »podoknica« pred župniščem 
 

Nedelja, 30. 6. 2019  
 

10.00 slovesnost nove maše,  
          po maši druženje pri cerkvi za vse 
13.00 kosilo v zavodu (za prijavljene)   
17.00 blagoslov obnovitvenih del in litanije v Stanežičah,  
          po litanijah druženje z novomašnikom 
 
Ponedeljek, 1. 7. 2019  
 

19.00 zahvalna maša za vse, ki so kakorkoli pomagali pri    
          pripravi nove maše,  
          po maši zahvalni piknik  

PRAZNOVANJE NOVE MAŠE 
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OBVESTILA 

PLETENJE VENCEV 

Venci  iz ciprese se bodo pletli na šestih mestih: 
Gunclje: JENKO, Gunceljska 8, 
Podgora: MIKLAVČIČ, Podgorska c. 22, tel. 512 61 62 
Medno: KOPAČ, Medno 13a, tel. 041 394 903 
Šentvid: MERKUN, Štula 15a, tel. 512 25 84 
Vižmarje pod klancem: ANDREJAŠ, Taborska c. 39, tel. 
041 653 373 
Vižmarje nad klancem: CERGOL, Prušnikova 124, tel.  
051 342 937 

Posamezne skupine bodo naknadno dobile dodatne infor-
macije. Venci se bodo predvidoma pletli od petka, 21. 6., 
do ponedeljka, 24. 6, vendar se vsi, ki bi želeli sodelovati 
pri pletenju, za točnejša navodila obrnite na navedene 
gostitelje na posameznem zbirnem mestu. 

Dostava vencev v cerkev bo v ponedeljek, 24. 6., zvečer 
oz. najkasneje v torek, 25. 6., po jutranji maši.  

Župljane, ki bi lahko prispevali cipreso, prosimo, da to 
sporočijo Marinki Cergol (051 342 937). 
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DARILO ŽUPLJANOV NOVOMAŠNIKU 

Na predlog nekaterih župljanov smo se 
odločili, da novomašniku Gregorju kot 
župnija podarimo nov kelih s pateno. 
Kelih je izdelal pasar Ivan Vidic po 
predlogi arhitekta Jožeta Plečnika in 
ga bomo na predvečer nove maše iz-
ročili novomašniku. Posebnega pobira-
nja denarja za to darilo ne bo, zato naj 
vsak primakne kakšen evro ali dva (s 
tem niso mišljeni kovanci) v prihodnjih 
nedeljah ali mesecih v puščico. Hvala 
vam! 



 

PECIVO 

Zbiranje peciva za agape pred cerkvijo in novomašno kosi-
lo bo v kaplaniji od srede, 26. 6., do petka, 28. 6., po ju-
tranji in večerni maši. Mehko pecivo (biskvit, potice ...) 
ohlajeno dostavite šele v 
petek,  28. 6. 
Pri izbiri vrste peciva je po-
trebno upoštevati dejstvo, 
da ne bomo razpolagali s 
hladilnikom, kar predstav-
lja večje tveganje za po-
kvarljivost izdelkov. Prosi-
mo, izbirajte peciva, kjer je 
možnost pojava plesni ipd. 
manjša.  

PARKIRANJE 

Zaradi predvidene gneče okrog cerkve in Ljudskega doma 
vse  obiskovalce nove maše, ki ste blizu cerkve, prosimo, 
da pridete peš. Tisti, ki ste se vpisali za novomašno kosilo, 
parkirajte na parkirnih prostorih pred Zavodom sv. Stani-
slava že pred mašo in potem k maši tudi pridite peš. Za 
slovesnost litanij v Stanežiče po kosilu pa prosimo, da v 
avto vzamete tudi tiste, ki bi želeli od kosila tja in nimajo 
prevoza. Ostala parkirna mesta in parkirna mesta v Stane-
žičah bodo organizirali gasilci. 

NARODNE NOŠE 

Prosimo za čim večjo ude-
ležbo na novi maši. Naro-
dne noše se zberejo pred 
Kapla'nijo ob 9.40. Prosi-
mo, bodite točni. 
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Dobri Oče, 
v pripravah na novo mašo 

te prosimo,  
pomagaj nam vztrajati 

v veri, upanju in ljubezni. 
Naj te priprave v nas vzbudijo 

ljubezen do bližnjega 
in zakramentov Cerkve. 
Nakloni novomašnikom 

poguma in veselja 
za služenje Božjemu ljudstvu. 
Vse to te prosimo po Kristusu, 

velikem duhovniku. 
Amen 
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MOLITVI V PRIPRAVI NA NOVO MAŠO 
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