
Miklavž &Marjeta& Jeder t

LIST
ŽUPNIJSKI

02.  maj  2021 ,  leto 9,  št . :  9
Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

klemenjager@gmail.com, GSM: 031 490 731

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

SVETO PISMO

22. Kakšen pomen ima Nova zaveza za kristjane?
Nova zaveza, katere središčni predmet zanimanja je Jezus 
Kristus, nas uči dokončno resnico božjega razodetja. V njej 
štirje evangeliji po Mateju, Marku, Luku in Janezu kot glavno 
pričevanje o Jezusovem življenju in nauku sestavljajo srce 
vsega Svetega pisma in imajo edinstveno mesto v Cerkvi.

23. Kakšna je enotnost med Staro in Novo zavezo?
Sveto pismo je enotno, ker je ena sama božja beseda, en 
sam božji odrešenjski načrt, eno samo navdihnjenje obeh 
zavez. Stara zaveza pripravlja Novo in Nova dopolnjuje Sta-
ro: obe se medsebojno razjasnjujeta.

24. Kakšno vlogo ima Sveto pismo v življenju Cerkve?
Sveto pismo daje oporo in čilost življenju Cerkve. Za njene 
otroke je trdnost vere, hrana in neusahljivi studenec 
duhovnega življenja. Je duša teologije in dušnopastirskega 
pridiganja. Psalmist pravi: “Tvoja beseda je svetilka mojim 
nogam, luč na moji stezi” (Ps 119,105). Cerkev zato spod-
buja k pogostnemu branju Svetega pisma, saj “nepoznanje 
Svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa” (sveti Hi-
eronim). 

TRETJE POGLAVJE
ČLOVEK ODGOVARJA BOGU

VERUJEM

25. Kako človek odgovarja Bogu, ki se razodeva?
Človek, podprt z božjo milostjo, odgovarja s poslušnostjo 
vere. To pomeni, da se popolnoma izroči Bogu in sprejme 
njegovo resnico, za katero jamči On, ki je resnica sama.

”Jaz sem trta, vi mladike.”

26. Kdo so v Svetem pismu glavne priče poslušnosti vere?
Mnogo prič je, zlasti dve: Abraham, ki je, ko je bil preskušan, 
“veroval Bogu” (Rim 4,3) in bil vedno poslušen njegove-
mu klicu, zato je tudi postal “oče vseh, ki verujejo” (Rim 
4,11.18); in Devica Marija, ki je vse svoje življenje najpopol-
neje uresničevala poslušnost vere: “Fiat mihi secundum Ver-
bum tuum - Zgodi se mi po tvoji besedi” (Lk 1,38).

27. Kaj pomeni za človeka verovati v Boga?
Pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrdi-
ti resnicam, ki jih je on razodel, kajti Bog je resnica sama. 
Pomeni verovati v enega samega Boga v treh osebah: Oče, 
Sin in Sveti Duh.

28. Katere so značilnosti vere?
Vera je zastonjski, nedolgovani dar Boga; dostopna je vsem, 
ki zanjo ponižno prosijo. Vera je nadnaravna krepost, po-
trebna za zveličanje. Dejanje vere je pristno človeško dejan-
je. To je dejanje človeškega razuma, ki svobodno pritrdi božji 
resnici na ukaz volje, ki jo Bog nagiblje. Vera je poleg tega 
gotova, ker je oprta na samo besedo Boga. Vera deluje “po 
ljubezni” (Gal 5,6); nenehno raste iz poslušanja božje be-
sede in po molitvi. Vera nam vnaprej daje okušati nebeško 
veselje.

29. Zakaj ni nesoglasij med vero in znanostjo?
Čeprav je vera nad razumom, vendar ne more biti nikoli ne-
soglasij med vero in znanostjo, ker imata obe svoj izvor v 
Bogu. Saj je isti Bog, ki daje človeku tako luč razuma kakor 
vero.

LATINSKI PREGOVOR
Dives ubique placet, pauper ubique iacet. -- 

“Bogataš je vsakemu všeč, siromak je povsod preziran.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
08.05. - Sevce
15.05. - Šmarjeta

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
08.05. - Konc, Zabrež
15.05. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.
08:30 za + Emo NOVAK

po namenu SEVČANOV
PONEDELJEK, 03.05. - sv. Filip in Jakob, apostola
TOREK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec

08:00 za + Ivana OJSTERŠKA
SREDA, 05.05. - sv. Gotard, škof

08:00 v čast sv. Jožefu

ČETRTEK, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
18:00 za + Jerneja, Marijo in Karla SELIČA ter Terezijo KRAJNC

PETEK, 07.05. -  sv. Gizela, opatinja
SOBOTA, 08.05. - sv. Bonifacij, papež

08:00 za + Stanka in Julijano ZUPAN iz Ogeč
za + Marka KLADNIKA (30. dan)

NEDELJA, 09.05. - 6. velikonočna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + dva Rudolfa in Jožefo KNEZ
PONEDELJEK, 10.05. - sv. Job, sp. mož
TOREK, 11.05. - sv. Pankracij, muč.

08:00 za + Emo NOVAK

SREDA, 12.05. - sv. Leopold, redovnik
ČETRTEK, 13.05. - GOSPODOV VNEBOHOD

18:00 za + Slavka PODPEČANA, Marijo in Valentina CVEKA

PETEK, 14.05. - sv. Bonifacij, mučenec
SOBOTA, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenec

08:00 za + Ivana ŽELEZNIKARJA

NEDELJA, 16.05. - 7. velikonočna nedelja, sv. Janez Nepomuk
08:30 za + Milico CVEK

za + Marijo VEBER (30. dan)

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.
10:30 za žive in rajne

za + Damjana JURGLJA in stare starše
PONEDELJEK, 03.05. - sv. Filip in Jakob, apostola
TOREK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
SREDA, 05.05. - sv. Gotard, škof
ČETRTEK, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
PETEK, 07.05. -  sv. Gizela, opatinja

17:30 za + Ivanko ŠTUCIN

SOBOTA, 08.05. - sv. Bonifacij, papež
09:00 za + Ivana GUČKA

NEDELJA, 09.05. - 6. velikonočna nedelja
10:30

14:00

za + Ivana JELENCA

KOLMAN: za + Jožeta in Jožija GORIŠKA
PONEDELJEK, 10.05. - sv. Job, sp. mož
TOREK, 11.05. - sv. Pankracij, muč.
SREDA, 12.05. - sv. Leopold, redovnik
ČETRTEK, 13.05. - GOSPODOV VNEBOHOD

17:30 za + Frančiško KRAŠOVEC

PETEK, 14.05. - sv. Bonifacij, mučenec
17:30 po namenu

SOBOTA, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenec
NEDELJA, 16.05. - 7. velikonočna nedelja, sv. Janez Nepomuk

10:30 za + Milana OŽKA

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.

08:30

10:30

JEDERT: za + Alojza KLENOVŠKA
              
REČICA: za + Stanka, Ivanko in Ivana TRBOVCA (obl.)
              za + Draga HROVATA

PONEDELJEK, 03.05. - sv. Filip in Jakob, apostola
TOREK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
SREDA, 05.05. - sv. Gotard, škof
ČETRTEK, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
PETEK, 07.05. -  sv. Gizela, opatinja

19:00 JEDERT: ni namena
SOBOTA, 08.05. - sv. Bonifacij, papež
NEDELJA, 09.05. - 6. velikonočna nedelja

08:30

10:30

JEDERT: za + Antona DEBELAKA in + REPŠETOVE
        
REČICA: za + Jožeta NAPRETA

PONEDELJEK, 10.05. - sv. Job, sp. mož
TOREK, 11.05. - sv. Pankracij, muč.
SREDA, 12.05. - sv. Leopold, redovnik
ČETRTEK, 13.05. - GOSPODOV VNEBOHOD

19:00 JEDERT: za + Ireno DACAR
PETEK, 14.05. - sv. Bonifacij, mučenec

19:00 JEDERT: za + PIŠKURJEVE in Franca GREŠAKA (obl.)
SOBOTA, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenec
NEDELJA, 16.05. - 7. velikonočna nedelja, sv. Janez Nepomuk

08:30

10:30

JEDERT: za žive in rajne 
               za + Stanislavo PLAHUTA (30. dan)        

REČICA: za + Marijo JAVORNIK, starše in sorodnike
              za + PODEBERŠKOVE


