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NEDELJA, 07. 05. - 4. velikonočna nedelja

08:30 za + Franca BUKOVIČA (2. obl.) in Jožefo KLENOVŠEK (15. obl.)
po namenu SEVČANOV za gasilce

PONEDELJEK, 08. 05. - sv. Bonifacij IV., papež

18:00 za + Gabrijelo, Jožeta AŠKERCA in Cvetko DEŽELAK

TOREK, 09. 05. - sv. Izaija, prerok

18:00 za + Francija DREMŠAKA, ata, mamo in sestro Eliko

SREDA, 10. 05. - sv. Job, svetopisemski mož

18:00 za + Cecilijo KLADNIK (8. dan)

ČETRTEK, 11. 05. - sv. Mamert, škof

18:00 za + Karla RUPNIKA

PETEK, 12. 05. - sv. Leopold Mandić, redovnik

18:00 za + Jožeta PODPEČANA in zdravje v družini

SOBOTA, 13. 05. - Fatimska Mati Božja

08:00 za + Milana ROMŠAKA in starše

NEDELJA, 14. 05. - 5. velikonočna nedelja

08:30 za žive in rajne
za + rodbino DORNIK, PFAJFER in sorodnike
za + Ivana GUNZEKA, Ljudmilo in Anico

PONEDELJEK, 15. 05. - sv. Izidor, kmet

18:00 za + Marijo SEME in sorodnike

TOREK, 16. 05. - sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

18:00 za + Frančiško IVŠEK

SREDA, 17. 05. - sv. Jošt, puščavnik

18:00 za + Jožeta KLEPEJA

ČETRTEK, 18. 05. - sv. Janez I., papež

18:00 za + Pavlino STOPINŠEK

PETEK, 19. 05. - sv. Krispin, redovnik

18:00 za + Bernardo POŽIN, + sorodnike in + DREMŠAKOVE

SOBOTA, 20. 05. - sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

08:00 za + Slavka PODPEČANA, Marijo; Valentina CVEKA in sorodnike

NEDELJA, 21. 05. - 6. velikonočna nedelja

08:30 za + starše Ivana, Marijo MEDVEŠEK

NEDELJA, 07. 05. - 4. velikonočna nedelja

10:30 za žive in rajne  
za + dva Martina, Jožefo in Terezijo BLATNIK 

PONEDELJEK, 08. 05. - sv. Bonifacij IV., papež

17:30 za + Štefanijo TOVORNIK

TOREK, 09. 05. - sv. Izaija, prerok

17:30 za + Justino PUŠIČ

SREDA, 10. 05. - sv. Job, svetopisemski mož

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

ČETRTEK, 11. 05. - sv. Mamert, škof

17:30 za + Ano RAZBORŠEK

PETEK, 12. 05. - sv. Leopold Mandić, redovnik

17:30 za + Ernesta FUNKL

SOBOTA, 13. 05. - Fatimska Mati božja

09:00 za + Alojzijo, Matevža in Nežo DEŽELAK

NEDELJA, 14. 05. - 5. velikonočna nedelja

10:30

14:00

za + Pavlo KLEPEJ
za + Antona TOVORNIKA
KOLMAN: za + družino KOLAR

PONEDELJEK, 15. 05. - sv. Izidor, kmet

17:30 za + Henrika ZUPANCA

TOREK, 16. 05. - sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

17:30 za + Jožefo BIDERMAN

SREDA, 17. 05. - sv. Jošt, puščavnik

17:30 za + Elizabeto KLENOVŠEK

ČETRTEK, 18. 05. - sv. Janez I., papež

17:30 za + Zofijo KNEZ

PETEK, 19. 05. - sv. Krispin, redovnik

17:30 za + Marijo POZARŠEK

SOBOTA, 20. 05. - sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

09:00 za + Cirila SKALIČA

NEDELJA, 21. 05. - 6. velikonočna nedelja

10:30 za + Marjana, Jakoba, Ano POŽIN in starše KNEZ



 Šmarnice

Vesel sem, da šmarnice lepo potekajo. Tisti, ki hodite, povabite še koga. 
Naj bo naše vsakodnevno srečanje v župnijski cerkvi izraz naše vere 
in ljubezni do Boga. Vzemite si čas in ga posvetite z obiskom cerkve 
in molitvijo. Čas, ki ga namenite Bogu, ni izgubljen. Vsak potrebuje 
potrditev v veri. To se najbolj dogaja, ko smo zbrani kot ena družina in 
molimo, pojemo, slavimo Gospoda.

Verouk

Bližamo se zadnji etapi tekočega veroučnega leta. Starše prosim, 
da spodbudite svoje otroke, naj uredijo zvezke in ponovijo potrebne 
molitve. V tem tednu, ki je pred nami, je reden verouk. Pri verouku bom 

pregledoval zvezke in preverjal dogovorjeno znanje.

Sveti Florijan

Četrtega maja smo obhajali god svetega Florijana. Je eden izmed na-
jbolj popularnih svetnikov, saj ga lahko vidimo upodobljenega domala 
na vsakem gasilskem domu. 
Sv. Florijan je bil veteran rimske vojske in sicer v času cesarja Diok-
lecijana, ki ga je zelo preganjal, kajti Florijan je bil kristjan. Ker se ni 
hotel odreči veri, so ga pregnali in vrgli v reko Enns, kjer je utonil. Gasil-
ci ga za svojega zavetnika častijo od ustanovitve gasilskih društev na 
Slovenskem, kljub viharnim časom skozi zgodovino. Član Prostovoljnega 
gasilskega društva Vič Franci Sever je takole dejal: “Do druge svetovne 
vojne je bil sv. Florijan zelo čaščen z raznimi gasilskimi paradami, sv. 
mašami in obeležji. Po drugi svetovni vojni je bilo že leta 1946 obvezno 
odstranjevanje imen sv. Florijana z vseh dokumentov, po letu 1958 pa 
smo morali odstraniti vse Florijanove kipe, freske in slike, ker je bilo 
treba z njim zaključiti.”

“To je bil izredno velik udarec za gasilstvo. Takrat smo izgubili veliko 
število članov, ker se vodstvo društev ni hotelo ukloniti tem ukazom. 
Mi smo potem te kipe, slike in ostale zadeve dali v hrambo v najbliž-
je cerkve. Leta 1991 smo jih prinesli nazaj in postavili na mesto, kjer 
zaslužijo biti.”

Število prostovoljnih gasilcev v Sloveniji se povečuje iz leta v leto in se 
je v nekaj več kot 40 letih kar potrojilo. Po podatkih Gasilske zveze Slo-
venije je danes prostovoljnih gasilcev 155 tisoč, med njimi 50 tisoč op-
erativnih gasilcev. Včasih so gasilci gasili požar, danes pa počnejo zelo 
veliko različnih stvari. Poveljnik Franci Petek: „Naj si bodo to prometne 

nesreče, nevarne snovi, reševanje iz vode in na vodi, neurja, naravne 
nesreče, poplave... Skratka, karkoli gre narobe, se pokliče gasilce, četu-
di je potrebno rešiti kakšno mačko.“

 V gasilstvo pa se vključuje vse več mladih. Med njimi je tudi Andrej Jereb 
iz Prostovoljnega gasilskega društva Brezovica pri Borovnici. „Najbolj me 
pritegne nesebično pomagati sočloveku v stiski. Imaš en tak občutek, 
da si enemu pomagal po najboljših močen v eni situaciji. To te naredi 
srečnega. V sekundi, ko pride poziv, se iz čisto navadnega človeka spre-
meniš v eno osebo, ki rešuje življenje, ljudi, premoženje in živali. Dos-
tikrat za pomoč sočloveku tvegaš tudi svoje življenje. Poleg tega imam 
rad gasilska tekmovanja, družimo se tudi, kakšno košarko odigramo. To 
je način življenja, brez katerega si ga ne znam predstavljati.“

Po podatkih iz avgusta je sicer že danes med prostovoljnimi gasilci 
skoraj 38 tisoč mlajših od 19 let, še blizu 27 tisoč pa je tistih v starostni 
skupini med 19 in 27 let.

Na priprošnjo svetega Florijana prosimo, naj Gospod blagoslavlja naše 
gasilce in njihovo delo!

Kristusova pot, moja pot...

Ko berem/oznanjam evangelij v cerkvi, večkrat doživim mini spoznanje, 
kakšna je Kristusova usoda. 
Danes, na sobotni dan, me je pretreslo, ko sem bral/oznanjal evangelij. 
V njem je zapisano, da je veliko Njegovih učencev odšlo, ker se jim je 
zdelo, da je Jezusova beseda trda. Potem Jezus vpraša dvanajstere: “Ali 
hočete tudi vi oditi?” Pa mu odgovori Simon Peter: “Gospod, h komu naj 
gremo? Ti imaš besede večnega življenja in mi verujemo in vemo, da si 
ti Kristus, Božji Sin.” 
Če hodimo za Jezusom, bomo doživeli tudi to, kar je doživljal On. Če bo 
Njegova pot vedno bolj postajala moja pot, potem nas čaka Njegova 
usoda. Ko sem o tem razmišljal, sem si rekel, o tem moram nekaj napi-
sati. Naenkrat mi pride pod roke pričevanje igralca, ki je igral v Kris-
tusovem pasijonu. Jim Caviezel doživlja na lastni koži, kaj pomeni hoditi 
za Kristusom: “Kar naenkrat sem prenehal biti eden izmed petih najbolj 
popularnih igralcev v studiu, čeprav nisem storil ničesar napačnega. 
Zgolj Jezusa sem igral,” je dejal v pogovoru s poljskim filmskim kritikom 
Lukaszem Adamskem.

“Vsak mora nositi svoj križ. Svet se spreminja … vendar na tem svetu 
ne bom za vekomaj. Kot tudi ne hollywoodski producenti. Na neki točki 
bodo vsi morali odgovarjati za to, kar so storili.”

Film Kristusov pasijon, ki se je v kinematografih pojavil leta 2004, je bil 
večji komercialni hit. S 30 milijonskim proračunom so po svetu zaslužili 
612 milijonov dolarjev. Film je prejel tudi tri nominacije na 77. podel-
itvi oskarjev.
Naključij ni!

Začetnici imena 48-letnega igralca, ki sedaj igra v televizijski oddaji 
Person of Interest, sta J.C., obenem pa je bil ob igranju Jezusa star 
33 let.
“Ne recite mi, da je bilo to naključje! Naključij ni. Neprenehno slišim 
o “nesrečah” in “srečnih naključjih”. Sekularizacija prizadeva celoten 
svet, vključno z ZDA. Zgolj ateisti verjamejo v naključja.”
“Za Boga ni naključij. Tudi če Bog obudi mrtve, bodo dejali, da se je to 
zgodilo po nesreči.” Caviezel je dodal, da kot vsak vernik se tudi sam 
bori z vero. Vsekakor pa v nobeni vlogi ali službi ne pozabi na Jezusovo 
ime.
“Ljubezen je kontroverzna in on je utelešena ljubezen. Jezus je Riml-
janom govoril o ljubezni in zaradi tega so ga ubili. “Kdo je ta človek, 
da bi meni govoril, kakšne vrste oseba naj bom?” so se arogantno 
spraševali. Izdali so ga lastni ljudje in od vseh je bil zapuščen,” je še 
dejal.
“Moja dolžnost ni bila zgolj vse pokazati na platnu. Moja resnična 
dolžnost je živeti v skladu z Božjo besedo vsak dan in pričati za res-
nico.”

Če sem Kristusov, potem bom doživel tudi nerazumevanje... Tega me 
je večkrat strah, vendar me tolažijo Jezusove besede: “Ne bojte se, jaz 
sem z vami vse dni do konca sveta.” Spomin mi plava nazaj v sobotno 
jutro, ko sem bral/oznanjal evangelij. Še vedno mi odzvanjajo besede 
Simona Petra: “Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega 
življenja in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin.” 
Na kolenih, tudi jaz v tihoti cerkve, izrekam svojo molitev in izpovedu-
jem svojo vero. Čeprav se mi marsikaj ne zdi idealno, verujem, Gospod, 
da si živ, verujem, da si ti Kristus, Božji Sin. Izročam ti svoje življenje in 
vse ljudi h katerim me pošiljaš.

LATINSKI PREGOVOR
Gula plures quam gladius permit. -- 

“Požrešnost je uničila več ljudi kot meč.”

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
13.05. - Lažiše (okolica)
20.05. - Konc
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
13.05. - Globoko
20.05. - Povčeno


