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

za + Ivano OGRINC in Mihaela, + starše HORJAK
PONEDELJEK, 20.05. sv. Bernardin, duhovnik

18:00 za + Julijano, Franca HEFERLE, rodbino SENICA in ŽIBRET

TOREK, 21.05. - sv. Evgen, škof
18:00 v dober namen

SREDA, 22.05. - sv. Valdimir, mučenec
18:00 za + Ivana in Ivano SUHADOLNIK

ČETRTEK, 23.05. - sv. Renata, spokornica, romanje na BREZJE
PETEK, 24.05. -  Marija Pomočnica kristjanov 

18:00 za + Ladislava SENICA in Nežo DEŽELAK (obl.)

SOBOTA, 25.05. - sv. Gregor VII., papež
08:00 za + Antona PETKA in brata Matija

za + Pavleta AJDNIKA, DIACIJEVE, SIMERLOVE in AJDNIKOVE
NEDELJA, 26.05. - 6. velikonočna nedelja

08:30 za žive in rajne
za + DRNOVŠKOVE in PINTERJEVE
za + Ivana in Marijo MEDVEŠEK

PONEDELJEK, 27.05. - Alojzij Grozde, mučenec
18:00 za + Pavlo BABNIK (1. obl.)

TOREK, 28.05. - sv. Bona, devica
18:00 za + Jožico VERŠEC in Stanka

SREDA, 29.05. - sv. Maksim Emonski, škof
18:00 po namenu

ČETRTEK, 30.05. - GOSPOD VNEBOHOD
18:00 za + Slavka PODPEČANA, Valentina, Marijo CVEK in sorodnike

PETEK, 31.05. - Obiskanje Device Marije
18:00 za + Angelo FUNTEK

SOBOTA, 01.06. - sv. Justin, mučenec, zaključek veroučnega leta
08:00 za + Jožefo SKERBIŠ

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

“Novo zapoved vam dam, da 
se ljubite med seboj.” 

NEDELJA, 19.05. - 5. velikonočna nedelja
10:30 za žive in rajne

za + Franca, Rozalijo GORIŠEK, dve sestri in nečakinjo Metko
za + Jožeta KNEZA (40. obl.) in Jožefa KNEZA (1. obl.; Lipek)

PONEDELJEK, 20.05. sv. Bernardin, duhovnik
17:30 v zahvalo za božjo varstvo in pomoč

TOREK, 21.05. - sv. Evgen, škof
17:30 za + Jožeta OBLAKA

SREDA, 22.05. - sv. Valdimir, mučenec
17:30 za + Cirila SKALIČA

ČETRTEK, 23.05. - sv. Renata, spokornica; romanje na BREZJE
PETEK, 24.05. -  Marija Pomočnica kristjanov 

17:30 za + Alojzijo, Nežo ter Matevža DEŽELAKA

SOBOTA, 25.05. - sv. Gregor VII., papež
09:00 za + Karolino KAJTNA

NEDELJA, 26.05. - 6. velikonočna nedelja - prvo sveto obhajilo
10:30 za + Vinka VERBOVŠKA (obl.) in Terezijo

za + JURGELJNOVE in ZUPANČEVE (Brstovnica)
PONEDELJEK, 27.05. - Alojzij Grozde, mučenec

17:30 na priprošnjo Kraljice Majnika za božje varstvo

TOREK, 28.05. - sv. Bona, devica
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SREDA, 29.05. - sv. Maksim Emonski, škof
17:30 za + Alojzija ZAMUDA

ČETRTEK, 30.05. - GOSPOD VNEBOHOD
17:30 za + Jožeta KLEPEJA in sorodnike

PETEK, 31.05. - Obiskanje Device Marije, zaključek veroučnega leta

17:30 za + Milana OŽKA

SOBOTA, 01.06. - sv. Justin, mučenec
09:00 za + Draga PUŠNIKA

NEDELJA, 02.06. - 7. velikonočna nedelja
08:30 za + KOKOTČEVE

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
25.05. - Starši prvoobhajancev 
01.06. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
25.05. - Toplice, Senožete in Veliko Širje
01.06. - Starši prvoobhajancev



 “Giro” d’Šmarnice

Smo že na polovici šmarničnih etap. Zanimivo je, da lahko 
v času šmarnic spremljamo tudi znamenito kolesarsko dirko  
po Italiji, Giro d’Italia. Primož Roglič je že prvi dan oblekel 
rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku. Tudi nekat-
eri otroci in odrasli ste oblekli “rožnato majico” Marijinega 
meseca z željo, da bi v tem mesecu pripravili svoje srce na 
slovesen dan prvega svetega obhajila ali pa, da bi prepros-
to poglobili vero in ljubezen do Boga preko Božje Matere 
Marije.
Vesel sem vseh, ki si vzamete čas in pridete k šmarnicam. 
Lepo je, ko skupaj prepevamo, molimo in spoznavamo slov-
enskega misijonarja Ignacija Knobleharja. Zgodbe so za-
nimive, morda kakšen dan malo daljše. Vem, da ste nekateri 
zelo obremenjeni z delom in mnogimi obveznostmi, vendar 
vas kljub temu vabim, da si morda nekajkrat v mesecu maju 
vzamete čas in pridete k šmarnicam. Zdaj še lahko imamo 
privilegij, da imamo vsak dan šmarnice s sveto mašo. Ne 
jemljimo tega kot samoumevno, ampak s hvaležnostjo, da 
nam je omogočena evharistija v domači župniji. Gradimo 
župnijsko občestvo. Bodimo živa Cerkev. 
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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Enkraten in neskončno vreden
...

 106. Kaj pomeni svoboda?

Biti svoboden - to dviguje človeka nad živali in ga v nekem 
pomenu naredi podobnega Bogu. Samo svoboden človek 
lahko prevzame odgovornost. Da je človek osebno svo-
boden, ga naredi enkratnega. V mejah možnosti naj bi bil 
vsak svoboden pri izbiri poklica in poklicanosti; ljudje lahko 

odidejo in ostanejo, izberejo to ali ono pustijo. Ena izmed 
pravic ljudi je, da brez utemeljenega razloga niso prikrajšani 
v naslednjih svobodah: ljudje morajo imeti svobodo izraziti 
svoje lastne verske, politične in kulturne predstave. Treba je 
imeti možnost svobodno izraziti svoje mnenje. Da se to lah-
ko uresniči, je treba imeti pravni red, ki ljudem to svobodo 
zagotavlja in obvaruje pred stremljenjem drugih po svobodi. 
Tudi usmerjenost v skupno dobro lastnega teženja po svo-
bodi mora biti vodeno s pravnimi okviri, s katerimi se lahko 
omeji tudi kakšno uničujoče stremljenje po svobodi.

107. Čemu je v družbenem življenju potrebna resnica?

Resnica, prevedeno v moje osebno življenje, pomeni resni-
coljubnost, pristnost. Brez pristnega občevanja ljudi med 
seboj propade vsaka družba. Kjer se ne ujemajo več v govor-
jenju in delovanju in kjer ni več mogoče biti pristen, določa-
jo medsebojno življenje ljudi nezaupanje, hlad in prekan-
jenost. V politično - gospodarskem področju sodi k resnici 
tudi transparentnost, tako v odločitvah kot v ravnanju. To še 
posebej velja pri uporabi finančnih virov.

108. Kaj je pravičnost?

Pravičnost obstaja v trajni volji “Bogu in bližnjemu dati to, 
kar jim pripada” (KKC 1807, po Tomažu Akvinskemu)

109. Katere oblike pravičnosti obstajajo?

Obstaja delilna, izravnalna pravičnost in legalna pravičnost. 
Skupaj z udeležbeno pravičnostjo tvorijo socialno pravičnost. 
Stremljenje k socialni pravičnosti je odločilna razširitev 
legalne pravičnosti. In ko to sloni na zvestobi zakonom in 
delujoči državi, lahko socialna pravičnost vključuje tudi 
globalna socialna vprašanja. Dobrine zemlje morajo biti 
namreč pravično razdeljenje. Prav v gospodarski soodvisno-
sti ne smejo biti osebe zreducirane na njihovo uporabnost in 

njihovo posest. Politika, ki služi cilju miru, mora pravičnost 
v opisanem pomenu uresničiti prav tam, kjer gre za pravič-
no razdelitev dobrin (CS 29). Razdelitev dobrin na svetov-
nem trgu se mora orientirati po tako imenovani menjalni 
pravičnosti: vsak mora za dobrino dobiti primerno ceno.

109. Kaj je izvor vrednosti?

Vse vrednosti imajo svoj izvor v Bogu. Bog nima ljubezni, 
“Bog je ljubezen” (1 Jn 4,8). Zaradi tega mora biti ljubezen 
za človeka osrednja točka orientacije pri vsem družbenem 
delovanju. Ko ljubim, sem resničen, sprejemam svobo-
do drugih in se trudim za pravičnost. Ljubezen preseže 
pravičnost, ker drugemu ne samo dam, kar mu pripada, 
ampak mu z vsem srcem želim dobro. Tudi pravrednota 
“človekove vrednote” ima svoj temelj v Božji ljubezni do 
nas. Ker Bog ljubi vsakega človeka preko vsake mere, ga je 
ustvaril kot svojo ljubezni vredno podobo; zato nosi v sebi 
neodtujljivo vrednost.

LATINSKI PREGOVOR
Claude os, aperi oculos. -- 

“Zapri usta, odpri oči.”

“Vsakdo hvali 
pravičnost, a 

ko pride, zapre 
vrata.

ŠVEDSKI PREGOVOR
“Bodi prijatelj slabot-
nim in ljubi pravičnost.
STEINFRIEDRICH SCHILLER
(1759-1805), nemški pesnik

“Človek ne more ravnati 
pravično le na enem 
področju življenja, medtem 
ko bi na drugih ravnal 
nepravično. Življenje je 
nedeljiva celota.
MAHATMA GANDHI


