
URNIK BOGOSLUŽJA
6.VELIKONOČNA NED .

14. maj 2023
Bonifacij

Povir       9.00
Sežana  10.30
Sežana  18.30

pokojne, Merče 2, (Marija Kobeja)
za prvoobhajance
+Kristina Mahnič in pok. Jelenič

Pon 15.5. Izidor, kmet Sežana     18.30
Povir       19.00
Merče     19.30

+Clio Cjuha in Filip
Šmarnice in litanije Matere božje 
Šmarnice in litanije Matere božje 

Tor  16 5. Janez Nepomuk Sežana     18.30
Povir        19.00
Merče     19.30

+Milan Škerjanec
Šmarnice in litanije Matere božje 
Šmarnice in litanije Matere božje 

Sre  17. 5. Jošt
Paskal Bajlon

Šmarje    17.30

Povir       19.00
Merče    19.30  

+Milan Benčina, osmina
Šmarnice in litanije Matere božje 
Šmarnice in litanije Matere božje 

Čet   18 5. GOSPODOV 
VNEBOHOD

Povir        17.00
Sežana     18.30
Merče      19.30

za župnijo
+Cveto in Ana Rebula, Vincent, Amalija
Šmarnice in litanije Matere božje 

Pet  19. 5. Krispin
Ivo Bretonski

Povir        17.00
Sežana    18.30
Merče      19.30 

v dober namen (CS)
Šmarnice in litanije Matere božje
Šmarnice in litanije Matere božje 

Sob  20 5. Bernardin Sienski 
Hilarij

Sežana   18.30
Povir       19.00
Merče      19.30

V dober namen
Šmarnice in litanije Matere božje 
Šmarnice in litanije Matere božje 

7.VELIKONOČNA NED .
21. maj 2023
Krištof Magelanus

Povir       9.00

Sežana  10.30
Sežana  18.30

v zahvalo za rojstvo,  za 1. sveto 
obhajilo in rojstni dan 
+Menis Draga in Licinio
za župnijo

POVIR: v nedeljo, 21. maja je praznik prvega svetega obhajila v Povirju
pri maši ob 9 h. Povabljeni sorodniki in vsi, ki sestavljate oltarno občestvo. 
*ORATORIJ  2023.  Tudi  letos  mladi  iz  sežanske  župnije  pripravljajo
oratorij, druženje otrok in mladih ob dobri zgodbi. Oratorij bo od 24. - 28.
julija 2023 v Povirju. Prihodnjič bodo na razpolago prijavnice. 
*DAR BIRMANCEV IN DRUŽIN  ŽUPNIJI. V zahvalo za dar sv. birme,
so darovali za obnovo župnišča 710 € .
Hvala  za  to  poznost,  ki  potrjuje  povezanost  in
skrb  za  župnijo.  Kar  delamo,  je  predvsem  za
prihodnost in mlade!  
*V ČAST SV. FLORIJANU. V nedeljo, 7.5. ob
16 h je bila v Povirju sv. maša. Povirski gasilci so
počastili  svojega zavetnika in se mu priporočili
za pomoč. Hvala pevskemu zboru za sodelovanje
in  hvala  našim   gasilcem  za  intervencije  ob
požarih in za sodelovanje z vasjo in župnijo. 

 VESELO  OZNANILO VESELO  OZNANILO

  

BOŽJA BESEDA ZA NAS        1.berilo: Apd, 6,1-7;   Psalm:  33
6.VELIKONOČNA NEDELJA    2.berilo: 1 Pt 2,4-9 Evan: Jn 14,1-12

VESELJE  NAŠIH
PRVOOBHAJANCEV

V Sežani je danes praznik prvega svetega obhajila.
Pravobranilci so: Nuša Fabian Ravbar, Žana 
Logar, Sara Feliziani, Oscar Celano in Ajda 
Novak. Pri verouku v četrtek, smo se pogovarjali 
o veselju in sreči, da lahko človek sprejme Boga v 
svoje srce. Nekaj tega veselja so izlili na papir in 
ga lahko danes še bolj doživljajo, ko se jim je 
uresničila želja po tako globokem prijateljstvu z 
Jezusom: Lahko preberemo nekaj njihovih 

    molitev!   
Dragi Jezus. Hvala, ker si
se žrtvoval za nas. Hvala,
ker lahko greh k obhajilu.
Bodi vedno ob meni.
Hvala za družine. Amen. 
Nuša F.R. 
Jezus, prosim, te, da bi

moji sošolci poznali tebe. Hvala, ker si se žrtvoval
za nas. Nikoli te ne bom zapustil. Oscar
Pri maši prvega svetega obhajila bosta prejeli sveti
krst Nuša, ki je tudi prvoobhajanka in Maya
Feliziani. Čestitamo! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEKANIJSKO  SREČANJE
 STAREJŠIH  IN  INVALIDOV  V  VREMAH 

V nedeljo, 21. maja ob 16 h bomo imeli v naši dekaniji vsakoletno srečanje
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starejših in invalidov  v Vremah, v cerkvi Marijinega vnebovzetja. Mašo bo
vodil g. Tomaž Kodrič. Preskrbljeno je za avtobusni prevoz. Avtobus pobere
najprej v Dutovljah  izpred Doma na Krasu ob 14.30. Ob 15 h je v Sežani –
avtobusno postajališče pri občini. Ob 15.05 je v Povirju.  Med mašo bo
priložnost  za  prejem  bolniškega  maziljenja.  Prej  je  priložnost  za  sveto
spoved. Povabim domače in svojce, da pripeljete svoje starše, sosede, nonote
in  none  na  to  srečanje!  Kdor  še  vozi,  toliko  bolj!  Po  maši  je  družabno
srečanje!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.VELIKONOČNA NEDELJA Iz sv. evangelija po Janezu (Jn 14,15-21)
Tisti  čas  je rekel  Jezus svojim učencem: »Če me ljubite, boste  spolnjevali
moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da
bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne
vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas
zapústil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me
boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da
sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih
drži,  ta  me ljubi;  kdor pa me ljubi,  tega bo ljubil  moj Oče, in tudi  jaz ga
bom ljubil in se mu razodél.«

MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL" – misli o družini
Dr. Urška Sešek: “Ko se nam zdi, da se otrok noče učiti, da je

len in zafrkava, gre večinoma za neko drugo težavo.”  Vi.
Znaki, pri katerih je potrebno poiskati pomoč:

 Vaja ne dela mojstra: ⇒ Otrok se trudi, dela vaje, reši npr. pet strani računov, a
ni napredka. Starši se z njim trudijo na različne načine, ga poskušajo motivirati, z
njim berejo, a napredka ni. Tu je gotovo nekaj narobe, kar ni stvar niti otrokove
volje niti volje staršev.

 Otrok ne zmore sam: ⇒ To pomeni, da smo poskusili, da je tudi on poskusil, se
trudil,  pa ne zmore. Če delamo z njim, gre, sam ne zmore. To je za nekatere
morda nekoliko problematičen nasvet, ker smo sedaj že kar nekako sprejeli, da se
je potrebno z otrokom učiti in sedeti zraven njega ne samo v prvem, drugem,
tretjem razredu,  ampak tudi  kasneje.  A praviloma že  od prvega  razreda  dalje
velja: Tem več, kot je treba sedeti ob otroku, tem bolj naj starši razmislijo, če ne
gre morda za neko težavo. Včasih se sicer od otroka v šoli pričakuje nekaj, česar
res ne more sam, a to ne bi smelo biti pogosto.

 Pojavi se odpor:  ⇒ Otrok se umika, beži od vsega šolskega dela ali ima celo
vedenjske izpade. S tem nam nekaj sporoča. »Ko berem, se mi dogaja to in to,
sem utrujen in jaz ne zmorem,« tega otrok ne bo izrazil, ampak se bo začel plazit
po tleh ali počel stvari, ki jih mi razumemo kot grdo obnašanje. Starši pogosto
rečejo: »Vse drugo ga zanima, samo šola in učenje ne.« Ja … in za to je tudi nek
razlog!

 Telesne težave, ⇒ ki se pojavljajo v povezavi s šolo: Pred poukom, med poukom,
po pouku ali pa doma pred, med, po učenju. Boli trebuh, boli glava ali pa lahko
tudi še kaj drugega. Vir: iskreni.net

OBNOVA  ŽUPNIŠČA DOBRO
NAPREDUJE

Fotografiji prikazujeta zalivanje podstrešne 
betonske plošče (plošča nad 1. nadstropjem). Ker ni
bilo prostora, so delavci odkrili streho in z močno 
pumpo spravili beton na podstrešje. Zbetonirali so 
polovico plošče. Druga polovica bo pripravljena v 
prihodnjih dneh. Hvala vsem, ki z molitvijo in 
darovi spremljate ta dela. Za darove se še posebej 
priporočamo Upamo, da bomo lahko zbrali toliko, 
da bomo pokrili dogovorjeno pogodbo. Vsem hvala
za vaše darove! 

ROMANJE  NA  PTURJSKO  GORO

Skupaj  pod  Marijinim  plaščem!  Hvala  vsem,  ki  smo  romali  in  molili.
Fotografija izraža to, kar smo molili, da nas Marija vzame pod svoj milostni
plašč in nas ter naše družine in župnijo ta vedno ohrani!  

*SVETI KRST V POVIRJU v soboto ob 11 h. Trije novokrščenci so: Zala,
Neja in Vid. V nedeljo, 21.5. prejme sv. krst Tinkara Božeglav. Čestitamo. 
*KULTURNI DOGODEK. V Tomaju je danes, 14.5. ob 19 h v župnijski
cerkvi majniški koncert fantovske vokalen skupine VIHAH iz zamejstva.
*NAŠI POKOJNI. V domači zemlji, v Sežani, je dobila svoj počitek Lidija
Šuber, rojena v Šmarjah, živela pa je v Italiji. Ob pogrebu Milana Benčine ste
udeleženci  pogreba  zbrali  238 €.   Hvala  domačim,  ki  ta  prostovoljni  dar
namenjajo župniji in njenim potrebam! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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