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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
12.04. - vsa župnija, vodijo Paneče
22.04. - Dol

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
11.04. - vsa župnija, vodi Jesenova ravan in Čreta
22.03. - Ogeče

NEDELJA, 09. 04. - 6. postna, cvetna nedelja

08:30 za + žive in rajne + AŠKERČEVE in + sorodnike
za+ Jožeta KLEPEJA

PONEDELJEK, 10. 04. - sv. Domen, škof in mučenec

TOREK, 11. 04. - sv. Stanislav, škof in mučenec

08:00 na priprošnjo sv. Jožefa v dober namen

SREDA, 12. 04. - sv. Julij I., papež

ČETRTEK, 13. 04. - Veliki četrtek

18:00 za + Marijo PINTER (obl.) in + sorodnike

PETEK, 14. 04. - Veliki petek

15:00
18:00

Križev pot
Obredi Velikega petka

SOBOTA, 15. 04. - Velika sobota

18:00 za + starše Alojza, Pavlo in Milko POŽIN

NEDELJA, 16. 04. - VELIKA NOČ

08:30 za žive in rajne 
za + Jožeta GROSA, + sorodnike in + družino ROGELJ

PONEDELJEK, 17. 04. - Velikonočni ponedeljek

10:30 LURD: za + Jožeta KLEPEJA

TOREK, 18. 04. - sv. Evzebij, škof

08:00 za + Jožefo RUPNIK

SREDA, 19. 04. - sv. Leon IX., papež

ČETRTEK, 20. 04. - sv. Teotim, škof

18:00 za + Magdaleno LESKOVAR

PETEK, 21. 04. - sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj

SOBOTA, 22. 04. - Hugo, škof

08:00 za + Franca VORINA

NEDELJA, 23. 04. - 2. velikonočna, bela nedelja, Božje usmiljenje

08:30 za + Stanislava, Sebastjana, Martina in Mirjam OJSTERŠEK

NEDELJA, 09. 04. - 6. postna, cvetna nedelja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Štefanijo ZAMUDA
KOLMAN: za + Marka HOLCERJA in rodbino KLENOVŠEK

PONEDELJEK, 10. 04. - sv. Domen, škof in mučenec

TOREK, 11. 04. - sv. Stanislav, škof in mučenec

SREDA, 12. 04. - sv. Julij I., papež

ČETRTEK, 13. 04. - Veliki četrtek

18:00 za + Andreja URBANCLNA in + duhovnike
za + Ano RAZBORŠEK

PETEK, 14. 04. - Veliki petek

17:30
18:00

Križev pot
Obredi Velikega petka

SOBOTA, 15. 04. - Velika sobota

18:00 za + Andreja, Marijo KLINAR, Jožeta in Marijo KLADNIK

NEDELJA, 16. 04. - VELIKA NOČ

08:30 v zahvalo za Božje varstvo

PONEDELJEK, 17. 04. - Velikonočni ponedeljek

09:00 za + Florjana TERŠKA (obl.), sorodnike in + RACMANOVE

TOREK, 18. 04. - sv. Evzebij, škof

SREDA, 19. 04. - sv. Leon IX., papež

ČETRTEK, 20. 04. - sv. Teotim, škof

PETEK, 21. 04. - sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj

18:00 za + Antona TOVORNIKA

SOBOTA, 22. 04. - Hugo, škof

09:00 za + Mirana ZUPANCA

NEDELJA, 23. 04. - 2. velikonočna, bela nedelja, Božje usmiljenje

10:30 za žive in rajne 
za + Antona JANČIČA in starše
za + Francija (obl.), Franca, Alojzijo ŽVEPLAN in sorodnike



 Pomen spovedi in osebne molitve

V tem tednu smo se z otroki pripravljali na sveto spoved. Kot med 
številnimi odraslimi, se tudi med otroki najde kdo, ki pravi, da nima 
greha. Jaz takemu v šali rečem, da bi ga lahko že dali na oltar na 
mesto kakšnega svetnika. Nato hitro ugotovimo, da smo grešniki in da 
potrebujemo Božje odpuščanje. Večkrat opažam, da izginja čut za greh. 
Hkrati pa je navzoč strah pred tem kaj si bo duhovnik mislil. V zvezi s 
tem, me je nagovoril sestavek na spletni strani Radia Ognjišče, v katerem 
je citiran naš pisatelj Ivan Cankar, ki takole pravi: »Ko sem že klečal 
v spovednici se nisem spomnil nobenega greha. Ko sem pomislil na 
nehvaležnost, sem ugotovil, da sem veliko grešil.« 
Kot duhovnik spovednik, v Rimskih Toplicah in Šmiklavžu, nisem imel 
veliko dela. Nekaj spovedi je bilo, a zelo malo v primerjavi s številom 
ljudi, ki prihajate k sveti maši. Vem, da nekateri obhajate zakrament 
svete spovedi drugje, kar je zelo dobro. Molim tudi za tiste, ki se bojite 
zakramenta svete spovedi, da bi lahko premagali strah in odprli svoje 
srce Jezusu. Marsikdo reče: “Jaz se lahko Jezusu spovem sam, brez 
duhovnika!” Pri tem pomisleku se mi zdi pomenljiv poudarek, ki ga 
papež Frančišek poda v knjigi ‘Božje ime je usmiljenje’. Papež pravi: 
“Seveda se lahko sam pogovorim z Gospodom in ga prosim odpuščanja. 
In Gospod mi tudi odpusti, takoj. Kljub temu je pomembno, da grem k 
sveti spovedi: da se postavim pred duhovnika, ki predstavlja Kristusa, 
da pokleknem pred mater Cerkev, ki je poklicana k podeljevanjeu Božjih 
milosti. Moje klečanje pred duhovnikom, ki je tisti hip srednik, po 
katerem Božja milost prihaja k meni in me ozdravlja, je neko resnično 
dejanje. V izročilu vzhodnih cerkva - kjer spovednik skesancu položi štolo 
na glavo in roko čez rame, kot bi ga objel - me je to dejanje vedno znova 
ganilo. To je nazorno znamenje sprejemanja in usmiljenja. Zavedajmo se, 
da pri spovedi nismo predvsem zaradi sodbe, čeprav je tudi ta njen del. 
Gre za veliko več. Stojimo pred osebo, po kateri deluje Kristus, da bi nas 
ozdravil in nam odpustil. Gre za srečanje z usmiljenjem.” Papež postreže 
tudi s primerom kako mu je neki moški, kateremu je oznanil Božje 
usmiljenje dejal: “Oče, če bi poznali moje življenje, ne bi tako govorili! 
Storil sem vse mogoče!” Odgovoril mu je: “Toliko bolje! Pojdi k Jezusu. 
Njemu je všeč, če mu to poveš! Rad pozablja. Ima posebno sposobnost 
za pozabljanje. Pozabi vse, te poljubi in objame z besedami: ‘Tudi jaz te 
ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več.’ Samo nasvet ti da. In če se čez 
mesec dni spet znajdeš v enakem stanju, se vrni k njemu! Gospod se 
nikoli ne naveliča odpuščati, nikoli! Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi 
odpuščanja. Zato moramo moliti za milost, da ne bi nikoli nehali prositi 
za odpuščanje, ker tudi on ne neha odpuščati.”
Tiste, ki si še ne upate pristopiti k sveti spovedi, priznati svoje grehe, 
vabim, da začnete moliti zato, da bi vam Jezus naklonil to milost. Molitev 
spreminja človeška srca.

Prav tako sem na spletni strani Radia Ognjišče zasledil pomenljivo 
razlago o pomenu molitve. Molitev oblikuje naš odnos do evharistije. 
Večkrat opažam, da nekateri prejemajo sveto obhajilo zgolj iz navade, 
brez vere v Jezusovo navzočnost. Molitev nam pomaga ohranjati vero.

Molimo zato, da bi nas Bog spremenil. »Molitev, ko jo razumemo bolj 
globoko, ima osnovno nalogo, da nas spreminja. Spreminja naše srce 
in iz tega navzven delujemo drugače.« Molitev je nekaj zavestnega in v 
to nismo prisiljeni, ampak se svobodno odločimo.

»Tako se pripravljamo na popolno srečanje z Gospodom. Molitev daje 
evharistiji vso njeno veličino. Če osebno ne molimo, potem sprejmemo 
evharistijo površno, kot en čips.« Osebna molitev je svobodna izbira. 
Dober kristjan gre enkrat na teden, ponavadi v nedeljo, k sveti maši 
in to spada k njegovemu urniku. »Molitev pa ni nekaj samoumevnega, 
da se odločimo vsak dan nekaj časa posvetiti Bogu. To je tisto, kar 
verjetno zares spreminja naše življenje.«

Molitev je dar, vendar se je za molitev potrebno potruditi. V življenju 
gremo skozi različna obdobja in včasih nam ni do tega, da bi moliti. 
»Ravno takrat je morda najbolj pomembno, da se trudimo, da 
vzdržujemo ta čas molitve. Pomembna je vztrajnost in to, da Bogu 
damo čas. To je tako, kot pri teku. Če hoče človek napredovati, si 
mora v dnevu utrgati kar nekaj časa, da gre tečti, ampak ne pet minut. 
Preteče kar nekaj kilometrov, da bi se njegova kondicija izboljšala in 
bi v teku napredoval. Podobno je z molitvijo.« Čas molitve si določimo 
glede na osebni ritem in temperament.

Obredi  velikega tedna - Šmiklavž

VELIKI ČETRTEK: 
- obredi: 18.00
VELIKI PETEK: 
- križev pot: 17.30
- obredi: 18.00
VELIKA SOBOTA: 
- blagoslov ognja: 07.00
- blagoslov velikonočnih jedil: Lokavec: 12.00
Šmiklavž: 17.30 in nato velikonočna vigilija
VELIKA NOČ: 
- vstajenska procesija in sveta maša: 08.30
VELIKONOČNI PONEDELJEK:
- sv. maša v ŠMIKLAVŽU: 09.00

Obredi  velikega tedna - Šmarjeta

VELIKI ČETRTEK: 
- obredi: 18.00
- po maši molitvena ura
VELIKI PETEK: 
- križev pot: 15.00
- obredi: 18.00
VELIKA SOBOTA: 
- blagoslov ognja: 07.00
- blagoslov velikonočnih jedil: 14.00 in 15.00
- velikonočna vigilija: 18.00
VELIKA NOČ: 
- vstajenska procesija in sveta maša: 08.30
VELIKONOČNI PONEDELJEK:
- sv. maša v LURDU: 10.30

Lepo povabljeni, da si vzamete čas, se udeležite obredov Ve-
likega tedna in se tako napotite na pot globokega doživetja 
velikonočnih praznikov. Ob tem, ko bomo spremljali Jezusa 
na Njegovi poti odrešenja sveta, človeka, bomo lahko začutili, 
kako močna, globoka in sočutna je Njegova ljubezen. Ujemite 
priložnosti, ki vam je podarjena, da posvetite svoje življenje.

LATINSKI PREGOVOR
Frigidum illud verbum: meum ac tuum. -- 

“Hladna je beseda: moje in tvoje.”


