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NEDELJA, 02.06. - 7. velikonočna nedelja - prvo sveto obhajilo
10:30 za + Gabrijelo, Jožeta Aškerca in sorodnike

PONEDELJEK, 03.06. sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
TOREK, 04.06. - sv. Frančišek Caracciolo, red. ust.

08:00 na priprošnjo svetega Jožefa in Lurške M. B.
SREDA, 05.06. - sv. Bonifacij, škof
ČETRTEK, 06.06. - sv. Norbert, škof

18:00 za + Magdaleno TOVORNIK, Vido CVEK

PETEK, 07.06. -  sv. Robert, opat
08:00 po namenu

SOBOTA, 08.06. - sv. Medard, škof
08:00 za + Milana LOGARJA (obl.)

NEDELJA, 09.06. - BINKOŠTNA NEDELJA
08:30 za žive in rajne

za + Štefana, Alojza CAJZEKA, rodbino POLAJŽER in sorodnike
za + Zoro PAVLIČ (8. dan)

PONEDELJEK, 10.06. - Marija Mati Cerkve - Binkoštni ponedeljek
10:30 LURD: za + Jožefo SKERBIŠ

TOREK, 11.06. - sv. Barnaba, apostol
08:00 za + Ano PODPEČAN

SREDA, 12.06. - sv. Eskil, mučenec
ČETRTEK, 13.06. - sv. Anton Padovanski, cerkv. uč.

18:00 za + rodbino SEME in ŠENJUG

PETEK, 14.06. - sv. Valerij in Rufin, mučenca
SOBOTA, 15.06. - sv. Vid, mučenec

08:00 za + Marijo JOVAN

NEDELJA, 16.06. - SVETA TROJICA
08:30 za + Roziko FRECE (obl.), Francija PINTERJA ter Francija, Mirka 

in Draga POČIVALŠKA

“Bodi pozdravljen, zlati moj 
dan!” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
08.06. - Dol
15.06. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
08.06. - Globoko
15.06. - Povčeno

NEDELJA, 02.06. - 7. velikonočna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + KOKOTČEVE
za + Francija POZARŠKA (obl.), + starše POZARŠEK

PONEDELJEK, 03.06. sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
TOREK, 04.06. - sv. Frančišek Caracciolo, red. ust.
SREDA, 05.06. - sv. Bonifacij, škof
ČETRTEK, 06.06. - sv. Norbert, škof

17:30 za + Alojza ŠTUCINA (obl.)

PETEK, 07.06. -  sv. Robert, opat
17:30 za duhovno, telesno in duševno zdravje

SOBOTA, 08.06. - sv. Medard, škof
09:00 za + Alojza, Ano (10. obl.) KNEZ

NEDELJA, 09.06. - BINKOŠTNA NEDELJA
10:30

14:00

za + Frančiško LAPORNIK in + sorodnike
za + Friderika RAJHA
KOLMAN: za + Franca PRAŠNIKARJA in + sorodstvo

PONEDELJEK, 10.06. - Marija Mati Cerkve - Binkoštni ponedeljek
TOREK, 11.06. - sv. Barnaba, apostol
SREDA, 12.06. - sv. Eskil, mučenec
ČETRTEK, 13.06. - sv. Anton Padovanski, cerkv. uč.

17:30 za + Antona DROBNETA

PETEK, 14.06. - sv. Valerij in Rufin, mučenca
17:30 za + Marijo IVŠEK

SOBOTA, 15.06. - sv. Vid, mučenec
09:00 za + Jožeta OBLAKA

NEDELJA, 16.06. - SVETA TROJICA
10:30 za žive in rajne 

za + Alojza in Marijo MEDVED

LATINSKI PREGOVOR
Ab alio exspectes, alteri quod feceris. -- 

“Od drugega pričakuj to, kar ti drugem delaš.”



Prvoobhajanci - Šmiklavž 2019

Tinkara HORJAK
Sven KNEZ
Maja VEVODA
Žan VEVODA
Tina ZUPANC
Zala ZUPANC

Preteklo nedeljo, 26.06.2019, je šest otrok prejelo prvo 
sveto obahjilo v Šmiklavžu nad Laškim. Bil je res lep dan, 
ki so ga otroci zelo pričakovali. Spremljajmo jih z molitvijo 
in s svojim zgledom, da bi Božji kruh sprejemali z globokim 
spoštovanjem in hvalenostjo.

Prvoobhajanci - Rimske Toplice 2019

Ela AŠKERC
Deja DERNOVŠEK
Patricija KOZOLE KOBAL
Kaja LOGAR
Tia OGRIZEK SELIČ
Jaka PINTER
Zala ZORE SKORNŠEK

To nedeljo, 02.06.2019, bo sedem otrok prejelo prvo sve-
to obhajilo v Rimskih Toplicah. Otroci so komaj dočakali ta 
dan. Ko smo vadili in se pripravljali na ta dan, bi želeli še 
enkrat in še enkrat k svetemu obhajilu. Molimo, da bi jih 
otroška gorečnost in vera spremljala tudi v prihodnje.

Vesel kristjan - žalosten kristjan - 
greh postara dušo

Približujemo se binkoštni nedelji. V Božji besedi bomo lahko pre-
brali ali slišali, da so apostoli prejeli Svetega Duha, ki jim ga je 
Jezus obljubil. Sveti Duh je v njih naredil čudovite stvari, da so z 
veseljem in pogumom oznanjali Jezusovov ime. Ena izmed glavnih 
lastnosti Svetega Duha je, da nam pomaga, da gremo naprej, pra-
vi papež Frančišek.
Žalost naj ne bi bila drža kristjana. Ampak, kako naj ne bomo 
v določenih življenjskih situacijah žalostni? Papež Frančišek pra-
vi, da Sveti Duh “obnavlja mladost”, greh pa dušo postara. zato 
prosimo Gospoda, da ne bi izgubili obnovljene mladosti, da ne bi 
bili kristjani v penziji, brez veselja. Kristjan ne gre nikoli v penzijo; 
kristjan živi, živi ker je mlad - kadar je resničen kristjan. Vse je 
zasluga Svetega Duha, ki nam, četudi smo grešniki, pomaga do 
obžalovanja grehov in usmeriti pogled naprej. 
Papež pravi, da je res, da so v življenju težki trenutki, da v živl-
jenju ni samo karneval. Ravno v teh težkih trenutkih se lahko čuti 
delovanje Svetega Duha, ki nam pomaga iti naprej in premagati 
težave, ki nam pomaga, da lahko zdržimo v trpljenju.
Mi velikokrat menimo, da je Sveti Duh paralitičen, brez prave 
moči. Ravno to je problem.
“Ko se začne starati srce kristjana (zaradi greha), se začne zman-
jševati tudi krščanska zavest. Ali si mlad po srcu, po duši, ali pa 
nisi v polnosti kristjan”, pravi papež Frančišek.

Te papeževe besede so me dodobra nagovorile. Vprašal sem 
se: “Ali sem vesel kristjan? Ali sem vesel duhovnik?” Večkrat se 
prepustim neki žalosti. To je tako prikrita skušnjava, ki človeka 
doseže zelo hitro. Tudi vas povabim, da se vprašate: “Ali sem vesel 
kristjan? Ali sem vesel mož? Ali sem vesela žena? Ali sem vesel 
mladostnik/otrok?”

Dopustimo Jezusu, da nas ogrne v moč iz višave, da nas prepla-
vi veselje, ki je sad Svetega Duha. Odprimo svoje srce Božjemu 
Duhu.

Papeževe besede in misli sem povzel, prevedel po spletni strani Vatican Insider Italiano 
(www.lastampa.it)
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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Enkraten in neskončno vreden
...

111. Zakaj ne zadošča gola pravičnost?

Ljubezen je več kot pravičnost, kajti je “potrpežljiva” in “do-
brotljiva” (1 Kor 13,4). Pravičnosti je treba dodati usmiljenost 
še posebej usmiljenje, da bi se v družbi vse dogajalo človeško. 
Še veliko manj kot socialna zadošča za skupno življenje čista 
legalna pravičnost, kajti nobena zakonodaja ne more ustvariti 
obojestranske naklonjenosti med ljudmi. Legalna pravičnost lah-
ko preganja le kršitve človekovega dostojanstva, ne more pa ust-
variti nečesa pozitivnega. Socialna ljubezen sprosti ustvarjalne 
moči za skupno dobro, torej za celostno dobro vseh ljudi. Gre za 
pravične strukture, ki puščajo prostor za usmiljenost. Vendarle je 
pravičnost nekaj, kar usmiljenost ne more biti: moralna zahteva. 
Na ljubezen lahko le apeliramo, pravičnost lahko zahtevamo.

“Ko bi na 
zemlji vladala 
ljubezen, bi 

bili vsi zakoni 
nepotrebni.
ARISTOTEL, Nikomahova etika III,7

“To kar storimo v 
ljubezni, storimo v najvišji 
meri svobodno.
TOMAŽ AKVINSKI
Summa Theologiae I-II q. 114 a. 4c.

“Bog nas ne ljubi, ker 
smo ljubezni vredni, am-
pak, ker je on Ljubezen.
C. S. Lewis (1868 - 1963), irski 
pisatelj


