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NEDELJA, 05.05. - 3. velikonočna nedelja - Florijanova
08:30 za + STOPARJEVE in sorodnike

na čast sv. Florijanu za naše gasilce in sv. Jožefu KUPERTIN-
SKEMU za padalce
*po namenu SEVČANOV

PONEDELJEK, 06.05. sv. Dominik Savio, mladenič
18:00 na čast sv. Duhu za razsvetljenje

TOREK, 07.05. - sv. Gizela, opat
18:00 za + Staneta KOŠIČA

SREDA, 08.05. - sv. Bonifacij, papež
18:00 za + Jožefo SKERBIŠ

ČETRTEK, 09.05. - sv. Izaija, prerok
18:00 za + Verico in Alojza PUŠNIKA

PETEK, 10.05. -  sv. Job, sp mož
18:00 po namenu

SOBOTA, 11.05. - sv. Estela, mučenka
08:00 za + Stanislava ZUPANA in ZUPANOVE iz Ogeč

NEDELJA, 12.05. - 4. velikonočna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Milana ROMŠAKA in starše
PONEDELJEK, 13.05. - Fatimska MB

18:00 za + Ano PODPEČAN

TOREK, 14.05. - sv. Justina, mučenka
18:00 po namenu 

SREDA, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenka
18:00 po namenu 

ČETRTEK, 16.05. - sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
18:00 po namenu 

PETEK, 17.05. - sv. Jošt, puščavnik
18:00 po namenu 

SOBOTA, 18.05. - sv. Erik, kralj
08:00 za + Cirila RUPERTA

NEDELJA, 19.05. - 5. velikonočna nedelja
08:30 za + Edija PAVLINCA in Miro VODLAN

za + Ivano OGRINC in Mihaela, + starše HORJAK

“...; vedeli so namreč, da je 
Gospod.” 

NEDELJA, 05.05. - 3. velikonočna nedelja - Florijanova
10:30 za žive in rajne

za + dva Martina, Jožefo (obl.) in Terezijo BLATNIK
za + Antona JANČIČA, starše JANČIČ, ŽVEPLAN

PONEDELJEK, 06.05. sv. Dominik Savio, mladenič
17:30 v zahvalo za uspešno ozdravitev

TOREK, 07.05. - sv. Gizela, opat
17:30 za + Jožeta OBLAKA

SREDA, 08.05. - sv. Bonifacij, papež
17:30 za + Ivana PLANINŠKA

ČETRTEK, 09.05. - sv. Izaija, prerok
17:30 za + Marijo ŠTAUT

PETEK, 10.05. -  sv. Job, sp mož
17:30 za + Marijo, Jožeta KLADNIKA in sorodnike

SOBOTA, 11.05. - sv. Estela, mučenka
09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 12.05. - 4. velikonočna nedelja
10:30

14:00

za + Milana OŽKA
za + Friderika RAJHA
KOLMAN: za + Silva in Srečka DEŽELAKA

PONEDELJEK, 13.05. - Fatimska MB
17:30 za + Vinka in Terezijo VERBOVŠEK

TOREK, 14.05. - sv. Justina, mučenka
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SREDA, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenka
17:30 za + Alojza ZAMUDA

ČETRTEK, 16.05. - sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
17:30 za + Draga PUŠNIKA

PETEK, 17.05. - sv. Jošt, puščavnik
17:30 po namenu

SOBOTA, 18.05. - sv. Erik, kralj
09:00 za + Marijo IVŠEK (30. dan)

NEDELJA, 19.05. - 5. velikonočna nedelja
10:30 za + Franca, Rozalijo GORIŠEK, dve sestri in nečakinjo Metko

za + Jožeta KNEZA (40. obl.) in Jožefa KNEZA (1. obl.; Lipek)



sv. Florijan - “gasilec”

Sveti Florijan, mučenec, goduje 4. maja.

Rodil se je v 3. stoletju, okoli leta 250 v današnji vasi Zieselmauer 
blizu Dunaja v Avstriji, umrl pa 4. maja 304 v Lorchu, prav tako 
v Avstriji.

Domovina tega še danes enega najbolj priljubljenih »ljudskih« 
svetnikov, zavetnika proti požarom in povodnjim ter enega izmed 
štirinajstih priprošnjikov v sili, naj bi bila rimska provinca Norik, 
ki se je raztezala na ozemlju današnje Gornje Avstrije. Veliko je 
legend, ki opisujejo njegovo življenje, zgodovinski podatki pa so 
bolj skromni. Vemo le, da se je rodil v tretjem stoletju, po vsej ver-
jetnosti v vasi Zeiselmauer blizu Dunaja. Bil je krščen in krščansko 
vzgojen. Kot častnik rimske vojske je dosegel pomemben položaj, 
saj je postal vodja pisarne cesarskega namestnika v Lauriaku 
(vzhodno od Linza). V času Dioklecijanovega preganjanja so tudi 
v tem mestu zaprli štirideset kristjanov. Florijan jim je želel po-
magati, načrtoval je njihov pobeg iz ječe, pa so pri tem prijeli še 
njega in ga pripeljali pred namestnika Akvilina. Florijan je takoj 
priznal, da je kristjan in ni popustil prigovarjanju in grožnjam. Po 
mučenju so mu na vrat navezali težak kamen in ga vrgli v reko 
Enns. 

Ko je rimski cesar Dioklecijan leta 303 začel z neusmiljenimi pre-
ganjanji kristjanov, so bili njegove prve žrtve tisti, ki so služili v 
rimski vojski. Florijan je bil vojaški poveljnik in upravnik v Noriku 
(ki se je raztezal od današnjega Celja do Münchna). Razkrili so ga, 
ko je zavrnil Dioklecijanov ukaz, naj zatira kristjane. Izročilo pravi, 
da je bil Florijan obsojen na smrt s sežigom. Pripravili so grmado 
in ga privezali na drog. Florijan je spodbujal svoje mučitelje, naj 
pohitijo in čim prej prižgejo grmado: »Ko boste to storili, se bom 
po plamenih povzpel v nebesa!« Polni jeze so poveljniki ukazali 
Florijana odvezati. Odločili so se, da ga bodo utopili.

Starodavno izročilo pravi, da je bil Florijan utopljen v reki Aniži 
s privezanim mlinskim kamnom okoli vratu, na kraju, kjer se 
Aniža izliva v Donavo. Njegove relikvije so nato pripeljali v Rim. 
Papež Lucij je del relikvij podaril poljskemu kralju Kazimirju in 

krakovskemu škofu. V kratkem se je Florijanovo češčenje iz Poljske 
in Avstrije razširilo po vsej Evropi.

Florijan je zavetnik gasilcev in ga pogosto upodabljajo, ko z goli-
do (škafom) vode gasi ogenj. Je priprošnjik tistih, čigar domove 
pogosto ogrožata požar ali strela.

Sveti Florijan je gotovo eden izmed najbolj priljubljenih in češčenih 
ljudskih svetnikov. Nanj niso pozabili niti gasilci, saj se je njegova 
podoba zopet vrnila na gasilske domove, njemu v čast se darujejo 
svete maše in vrstijo zaobljubljene procesije. 

Ime: Je izpeljanka iz latinskega imena Florus, ki pomeni »cvetoč; 
svetel, sijajen, krasen«. Od tod slovenska različica imena Cvetko 
oz. ženska oblika Cvetka.

Zavetnik: Najbolj znan je kot zavetnik proti požarom in povodnjim, 
častijo ga gasilci, kovači, dimnikarji, pivovarji, sodarji, lončarji, 
izdelovalci mila. Je zavetnik ob suši, proti nerodovitnosti polja, 
proti viharju, pri opeklinah; Zgornje Avstrije, Bologne, Krakova, 
Linza, škofije Chur v Švici.

sv. Jožef Kupertinski - “padalec”

Sicer ni bil padalec. Bil pa je poseben. Povabim vas, da si pre-
berete nekaj spodnjih vrstic, ki opisujejo del njegovega življenja.

Tako kot se je večkrat rado dogajalo raznim mistikom in svetnikom, 
ki so bili še posebej izpostavljeni globokim notranjim doživetjem 
in zamaknjenjem, je tudi sveti Jožef Kupertinski vse življenje v 
svoji okolici doživljal nerazumevanje, sumničenje in celo razne 
obtožbe; nekajkrat ga je zasliševala celo sveta inkvizicija. Bil je v 
vseh pogledih nenavaden človek: rojen v veliki revščini, kot otrok 
je bil večkrat bolan kot zdrav, poln gnojnih ran, »trde glave«, saj se 
je komajda naučil branja in pisanja; po drugi strani pa navdušen 
za cerkev in bogoslužje, božji ljubljenec, ki je že pri osmih letih 
doživel zamaknjenje, čim je slišal organista igrati na orgle. Takrat 
je postal neobčutljiv na vse, kar se je dogajalo okoli njega, tako, 
da so mu vrstniki kmalu dali vzdevek »La bocca aperta«, odprta 

usta. 
Nekaj časa je bil čevljarski pomočnik, pa mu stvari niso šle na-
jbolje od rok. Bil je skrajno nepraktičen in neroden človek, tako, 
da mu tudi v samostanu niso mogli zaupati kakšnega posebnega 
dela. Z velikimi težavami se je toliko naučil, da je bil posvečen 
v mašnika in odtlej doživljal eno zamaknjenje za drugim, razne 
čudežne ozdravitve in nadnaravne dogodke. 
Znan je bil zlasti po svoji sposobnosti »letenja« in zamaknjenjih 
med mašo, ki so lahko trajala tudi po več ur. Izžareval je never-
jetno moč, znal je presojati dogodke, ki jih je tudi vnaprej na-
povedal, imel je velik posluh za grešnike, znal je potolažiti trpeče 
in potrte. Ko so zvedeli za njegovo smrt, so ljudje govorili: »Sveti 
oče je umrl.« 
Rodil se je 17. junija 1603 v Cupertinu, med Brindisijem in 
Otrantom, v Italiji, umrl pa 18. septembra 1663 v Osimu, prav 
tako v Italiji. 
Družina: Izhaja iz siromašne družine, bil je zadnji izmed šestih 
otrok. Njegov oče Srečko Desa je bil tesar, sicer dober človek, 
ki pa ni znal gospodariti z denarjem in posestvom ter je umrl 
že pred otrokovim rojstvom. Ker so jim rubežniki zaradi dolgov 
zasegli hišo, je mati Frančiška Panara Jožefa rodila v lopi za hišo. 
Zavetnik: Študentov in kandidatov za diplomo, zavetnik za srečo 
pri izpitih; zavetnik letenja, letalstva in vesoljcev; čevljarjev, za 
spreobrnitev grešnikov; zavetnik abstinentov.
Čudež: V Grottelli so bratje gradili Kalvarijo. Srednji izmed križev 
je bil dvanajst metrov visok in težak, da ga tudi deset mož ni mo-
glo vzdigniti. Takrat je Jožef »preletel« razdaljo dobrih šestdeset 
metrov od samostanskih vrat do križa, ga »kakor slamico« pobral 
in ga postavil na svoje mesto.
Goduje: 18. septembra.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
11.05. - Vodiško
18.05. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
11.05. - Jesenova ravan in Čreta
18.05. - Ogeče

LATINSKI PREGOVOR
Aiunt multium legendum esse, non multa. -- 

“Pravijo, da je treba veliko čitati, ne pa karkoli.”


