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NEDELJA, 21.04. - VELIKA NOČ
08:30 za + Leopolda, Jožefa in Angelo SODNIK

PONEDELJEK, 22.04. Velikonočni ponedeljek
10:30 LURD: za + Jožefo SKERBIŠ

TOREK, 23.04. - sv. Jurij, mučenec
08:00 po namenu

SREDA, 24.04. - sv. Fidelis, duhovnik in muč.
ČETRTEK, 25.04. - sv. Marko, evangelist

18:00 po namenu

PETEK, 26.04. -  sv. Marcelin, papež
SOBOTA, 27.04. - sv. Hozana, devica

08:00 za + Jožeta KLEPEJA in starše

NEDELJA, 28.04. - 2. velikonočna - Bela nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Filipa JURKOŠKA in družino ZEME
PONEDELJEK, 29.04. - sv. Katarina Sienska, devica in c. u.
TOREK, 30.04. - sv. Jožef Cottolengo, red. ust.

08:00 za + Ano PODPEČAN

SREDA, 01.05. - sv. Jožef Delavec
08:00 po namenu

ČETRTEK, 02.05. - sv. Atanazij, škof in c. uč.
18:00 za + Cecilijo KLADNIK in sorodnike

PETEK, 03.05. - sv. Filip in Jakob, apostola
18:00 za + Francija DREMŠAKA

SOBOTA, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
08:00 za + Jerneja, Marijo SELIČ, dva Alojza in Marjeto PUŠNIK, 

Terezijo KRAJNC in ostale sorodnike
za + Pavlo POŽIN in starše

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 “Jezus je vstal od mrtvih” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
27.04. - Lože (spodnje)
04.05. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
27.04. - Sevce
04.05. - Šmarjeta

NEDELJA, 21.04. - VELIKA NOČ
8:30 za žive in rajne

za + Florjana TERŠKA (obl.), sorodnike in + RACMANOVE
za + Draga PUŠNIKA

PONEDELJEK, 22.04. Velikonočni ponedeljek
08:30 za + Alojzijo DEŽELAK

TOREK, 23.04. - sv. Jurij, mučenec
SREDA, 24.04. - sv. Fidelis, duhovnik in muč.
ČETRTEK, 25.04. - sv. Marko, evangelist

18:00 za + Milana OŽKA

PETEK, 26.04. -  sv. Marcelin, papež
18:00 za + Marijo IVŠEK (8. dan)

SOBOTA, 27.04. - sv. Hozana, devica
11:00 za + Vinka in Terezijo VERBOVŠEK 

za + Štefanijo in Antona TOVORNIKA
NEDELJA, 28.04. - 2. velikonočna - Bela nedelja

10:30 za + Damjana JURGLJA (obl.)
za + Alojza PLANINCA (obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 29.04. - sv. Katarina Sienska, devica in c. u.
TOREK, 30.04. - sv. Jožef Cottolengo, red. ust.
SREDA, 01.05. - sv. Jožef Delavec

09:00 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ

ČETRTEK, 02.05. - sv. Atanazij, škof in c. uč.
17:30 za + Draga PUŠNIKA

PETEK, 03.05. - sv. Filip in Jakob, apostola
17:30 za + Ano RAZBORŠEK

SOBOTA, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
09:00 za + Jožefa KNEZA

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

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

LATINSKI PREGOVOR
Dum vivis, sperare decet. -- 

“Dokler živiš, je primerno upati.”

 Blagoslovljene velikonočne praznike



Zaključili smo s tečajem Alfa

Konec meseca januarja smo začeli s srečanji Alfa tečaja. 
Tečaj je namenjen spoznavanju vere na sproščen način. 
Vesel sem, da se nas je zbiralo okoli deset na tedenskih 
srečanjih. Tečaj smo zaključili 09. aprila 2019. Udeležence 
sem prosil, da napišejo nekaj besed kako so doživeli Tečaj 
Alfa. Preberite si zanimiva pričevanja.

Jasna:
Skupini Alfa sem se prvotno pridružila v podporo svojemu 
partnerju, malo pa tudi iz radovednosti. Izvedela sem mar-
sikaj novega, saj sama nisem katoličanka. Moja otroka obi-
skujeta verouk in imata vedno mnogo vprašanj na katera 
bom sedaj lažje odgovorila ali se z njima lažje pogovarjala 
o različnih temah. Člani skupine so bili prijetni, saj smo bili 
večinoma iz domačega okolja. Sprva smo bili rahlo zadržani, 
na koncu pa smo se pogovarjali kot stari znanci. Teme, ki 
nam jih je predstavil župnik Klemen, pa zanimive in življen-
jske.

Alojz:
Pred samim pričetkom Alfe sem imel v glavi zarisano povsem 
drugačno predavanje, tako da me je sam potek Alfe prijetno 
presenetil. Bilo je bolj družabno srečanje, pobližje sem se 
spoznal z določenimi temami, ki sem jih kot otrok poslušal 
pri verouku.
Mogoče se mi je na nek način odprl nek nov pogled na ka-
toliško vero. Zdi se mi, da je cerkev vseeno na nek način šla 
v korak s časom in sedaj določene teme iz svetega pisma 
predstavljajo na bolj življenski način, tako da nisem imel 

občutka, da mi poskuša nekdo “oprati” možgane. Teme so 
bile predstavljene iz enega poduhovljenega zornega kota, 
zelo poučno, prijetno druženje. Priporočam, da si vzamemo 
čas in vsaj za eno uro upočasnimo svoj življenski tempo, 
slišimo navdihujočo zgodbo, se mogoče obrnemo sami vase 
in morda na svoje življenje in svojo okolico pogledamo še iz 
enega drugega zornega kota.

Jožica:
Nisem še slišala, da bi kdo v tako kratkem času, na taksen 
nacin, pričeval o živem Jezusu. Na Alfi je bilo lepo. Na zad-
njem srečanju se me je dotaknila zgodba dveh prijateljev 
pred kaminom. Eden je iz kamina vzel goreče oglje in ga 
postavil pred kamin. Čez čas je žerjavica ugasnila. Potem pa 
ga je zopet postavil v kamin in oglje je zagorelo...tako smo 
tudi ljudje-cerkev...in še nekaj, ni dobro razkrivati grehe dru-
gih ljudi-lahko je posledično tragičen konec...slediti Jezusu, 
njegovi ponižnosti in odpuščajoci ljubezni. Hvala.

Nina:
Tečaj Alfa obravnava osnovne vsebine vere in je priložnost, 
da odkrijemo pomen življenja ter odpremo svoje srce Jezusu.
Na razumljiv, sodoben in tudi duhovit način smo dobili odgo-
vore na vprašanja življenja. V posamezna predavanja so bila 
vključena tudi pričevanja ljudi, ki so našli novo upanje in 
vero.
Dotaknila se me je zgodba o starcu, ki je s prijateljem sedel 
pred kaminom in je vzel kos premoga ter ga položil pred 
ognjišče. Premog je hitro izgubil svoj žar. Nato je kos položil 
nazaj v ogenj in znova je zažarel. Prijatelj je ugotovil, da je 
premog izgubil gorečnost ko je bil zunaj ognja. Kakor kos 
premoga sam ne more goreti, ne obstaja samotarska vera, 
temveč smo poklicani v občestvo med seboj.  
V naši skupini je bilo moč občutiti sprejetost, domačnost in 
povezanost. Vedno lažje smo spregovorili o svojih dvomih, 
izmenjali mnenja ter se mnogokrat od srca nasmejali. Vsak 
izmed nas je dodal kamenček v mozaik, ki je bil sklenjen z 

molitvijo in pesmijo : ‘’Luč si za svet, kjer je tema si zarja, 
luč, ki odpira oči. Luč in lepota, srce te proslavlja, s tabo 
se ne izgubim…’’

Katica:
Vsaka Alfa je posebna in ravno tako je bila tudi ta. Vesela sem, 
da sem bila del nje. Poseben čar je dalo vsakokratno podajanje 
vsebine s strani g. Klemna. Veliko je bilo vsebin, ki so nagov-
arjale vsaka s kakšnim delom, ki mi je ostal v spominu in ga 
bom ponovno bolj zavestno živela. V spominu mi najbolj ostaja 
tema, kjer smo lahko ozavestili, da je Jezus ravno tako bil ve-
sel, se jokal, bil jezen …imel je čustva, s katerimi se soočamo 
vsi ljudje. Ni izmišljen ampak je ravno tako živel življenje in se 
soočal z različnimi izzivi življenja. Skupina je dihala skupaj. Zato 
je lahko bilo v njej tako prijetno, čuteče in domače. Vsak je dal 
v njo svoj delček in skupaj smo se lahko od srca nasmejali, peli, 
bili resni in odnesli domov nekaj novega in spodbudnega. Kadar 
doživimo nekaj lepega si želimo to povedati naprej a naša je 
odločitev na kakšen način jo povemo. Pomembno je da je naše, 
da je pristno in potem ljudje sprejmejo naše sporočilo. Bodimo 
veseli kristjani.

+++
Hvaležen sem za vaša pričevanja. Upam, da vam lahko posredu-
jem še ostala in da bomo še kdaj imeli Tečaj Alfa v Rimskih 
Toplicah.

župnik Klemen

“Gasilsko padalska” sveta maša

V nedeljo, 05. maja 2019, bomo ob 08.30 imeli 
sveto mašo ,pri kateri bodo navzoči gasilci. S sveto 
mašo se želimo na priprošnjo svetega Florijana pri-
poročiti Bogu za varstvo naših gasilcev in vseh nas.
Poleg gasilcev se bodo slovesnosti pridružili jadral-
ni padalci iz domačega kluba Metulj 

in okoliških klubov. Priporočili se bomo sv. Jožefu 
Kupertinskemu za varno letenje. Med sveto mašo 
bom blagoslovil gasilce, padalce, padalsko opre-
mo in vse navzoče božje ljudstvo. Dobrodošli.


