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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
19.08. - Konc
26.08. - Zabrež

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
19.08. - Jesenova ravan in Čreta
26.08. - Ogeče

NEDELJA, 13. 08. - 19. nedelja med letom

08:30 za + Elizabeto ILIJEVEC, Kondrada in Tilko PLOJ

PONEDELJEK, 14. 08. - sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in muč.

TOREK, 15. 08. - MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren

10:30 LURD: Lurški Mariji v zahvalo in za + Slavka PODPEČANA

SREDA, 16. 08. - sv. Rok, romar

ČETRTEK, 17. 08. - sv. Evzebij, papež

17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Ladislava STOPINŠKA

PETEK, 18. 08. - sv. Helena (Alenka), cesarica

SOBOTA, 19. 08. - sv. Janez Eudes, duhovnik

08:00 za + Jakoba, Nežo, Antona, Marijo OJSTERŠEK in + 
sorodnike

NEDELJA, 20. 03. - 20. nedelja med letom

08:30 za + Pavleta AJDNIKA

PONEDELJEK, 21. 08. - sv. Pij X., papež

TOREK, 22. 08. - Devica Marija Kraljica

08:00 za + Pavlino STOPINŠEK

SREDA, 23. 08. - sv. Roza iz lime, devica in redovnica

ČETRTEK, 24. 09. - sv. Natanael (Jernej), apostol

18:00 za + Marijo JURKOŠEK
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 25. 08. - sv. Ludvik IX. francoski kralj

SOBOTA, 26. 08. - sv. Zefirin, papež

08:00 po namenu

NEDELJA, 27. 08. - 21. nedelja med letom

08:30 za + Franca in Antonijo PETROVČIČ
za + Bernardo POŽIN in + sorodstvo DREMŠAK

NEDELJA, 13. 08. - 19. nedelja med letom

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Albina OBREZA in Marijo HORJAK
KOLMAN: za + Marjana, Heleno in Poldeta TAŠKERJA

PONEDELJEK, 14. 08. - sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in muč.

TOREK, 15. 08. - MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren

08:30 za + Cirila SKALIČA

SREDA, 16. 08. - sv. Rok, romar

ČETRTEK, 17. 08. - sv. Evzebij, papež

17:30 za + Henrika ZUPANCA

PETEK, 18. 08. - sv. Helena (Alenka), cesarica

17:30 za + Janeza HRASTNIKA

SOBOTA, 19. 08. - sv. Janez Eudes, duhovnik

09:00 za + Zofijo KNEZ

NEDELJA, 20. 03. - 20. nedelja med letom

10:30 za + družini KLENOVŠEK, BUKOVIČ in Konrada ŽAGARJA

PONEDELJEK, 21. 08. - sv. Pij X., papež

TOREK, 22. 08. - Devica Marija Kraljica

SREDA, 23. 08. - sv. Roza iz lime, devica in redovnica

ČETRTEK, 24. 09. - sv. Natanael (Jernej), apostol

17:30 za + Vinka VERBOVŠKA

PETEK, 25. 08. - sv. Ludvik IX. francoski kralj

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

SOBOTA, 26. 08. - sv. Zefirin, papež

09:00 za + dva Jakoba KAJTNA, Emo in sorodnike

NEDELJA, 27. 08. - 21. nedelja med letom

10:30 za + Alojza OŽKA (obl.)



Međugorje - Mladifest 2017

V vročih poletnih dneh smo se z nekaj mladimi odpravili na ro-
manje v Međugorje. Vsako leto je prvi teden v mesecu avgustu, v 
Međugorju, Mednarodni festival mladih. Geslo letošnjega festivala 
je bilo: »Naj vaša ljubezen raste!« (Flp 1,9) Na otvoritvi festivala 
smo lahko videli predstavnike 61 držav. Vzdušje v skupni pesmi 
in molitvi, češčenju Najsvetejšega, je bilo vzdušje žive cerkve, ki 
ti na vsakem koraku daje potrditev v veri. Međugorski župnik, fra 
Marinko Šakota, nas je v uvodnem pozdravu nagovoril:
»Dragi mladi, pozdravljeni, pozdravljeni doma, pozdravljeni v Mar-
ijini šoli.« In res, v Međugorju lahko domačnost žive cerkve začutiš 
takoj. Na festivalu je bilo kar nekaj mladih iz Slovenije. Srečal sem 
tudi nekatere duhovnike. Eden izmed njih mi je povedal, da je 
prvič v Međugorju in da takih spovedi še v življenju ni doživel, kot 
jih je doživel tukaj. Tudi sam sem veliko spovedoval. Večkrat sem 
bil zelo ganjen ob iskrenosti in bolečini mnogih, ki želijo hoditi za 
Kristusom, ki iščejo Božji mir. Hvaležen sem za dar duhovništva, 
da sem jim lahko v Jezusovem imenu odpuščal/odvezoval grehe. 
Vsakodnevno smo imeli na programu festivala molitve, kateheze, 
pesmi, pričevanja. Vmes, ko sem spovedoval, sem kdaj imel malo 
časa in sem prisluhnil programu. Zelo me je nagovorilo pričevan-
je albanskega kardinala Ernesta Simonija Troshanija, ki je zaradi 
vere osemindvajset let preživel v zaporu. Ko ga je pater, ki je vodil 
z njim pogovor nazival z častnim nazivom eminenca je dejal: “Ne 
kličite me eminenca. Eminenca je bil na križu in ga nihče ni klical 
emineca. Zato tudi mene ne kličite eminenca!” Povedal je, da 
je papeža Frančiška vprašal, če lahko gre pričevat v Međugorje 
in mu je rekel naj gre pričevat. V nadaljevanju je poudaril, da je 
vsak človek ustvarjen po božji podobi. Cilj našega življenja je, da 
častimo Jezusa Kristusa. K sveti maši gremo zato, da vemo kje 
je naš cilj, da vemo s kom se bomo srečali. Še kar nekaj zanimi-
vih stvari je povedal, a žal nisem mogel vsega slišati. Ob koncu 
večerne svete maše je župnik fra Marinko Šakota povedal, da 
sta se pogovarjala in da mu je kardinal Trashoni povedal, da je 
potem, ko je prišel iz zapora, srečal sodnika, ki ga je obsodil na 
smrt (večkrat je bil namreč obsojen na smrt, a vedno na čudežen 
način pomiloščen). Videl je, da ga je sodnik opazil. Sodnik se je 
skušal skriti. Kardinal Trashoni ga je poklical k sebi. Ko je prišel, 
ga je objel. Imel je občutek kot, da je objel kos ledu. Ljubezen, 
Kristusova ljubezen, je tako močna sila, da  začne taliti tudi led s 

človeških src. Kardinal ima 89 let in je živi pričevalec in mučenec 
za Kristusa. Poudaril je kako pomembno mesto ima Marija v 
Cerkvi. Dejal je: “Nobena zmaga v Cerkvi, se ni zgodila brez Božje 
Matere Marije!”

V hiši kjer smo bili nastanjeni sem se pogovarjal z romarji iz Italije. 
Zanimivo mi je bilo pričevanja zakonskega para. Mož mi je dejal, 
da pred  svojim prvim romanjem v Međugorje, pred šestimi leti, ni 
hodil k sveti maši. Še za božič ne. Ko je prišel v Međugorje, ko je 
doživel Međugorje in ko je slišal kako nas Marija vabi k molitvi, k 
hoji za njenim Sinom, je spremenil svoje življenje. Spreobrnil se je. 
Od takrat naprej je začel redno hoditi k sveti maši in redno moliti. 
Povedal je, da če ne more k sveti maši v nedeljo, gre v soboto 
zvečer. Čuti, da se je njegovo življenje spremenilo, ko je, po Mariji, 
dal prostor v svojem življenju Bogu.

Vsak dan sem hodil zjutraj na Križevac (to je hribček na katerem 
je bel križ in do katerega vodi skalnata pot s postajami križevega 
pota). Vedno je šel kdo od mladih z mano. Kljub zgodnji uri se je 
veliko romarjev vzpenjalo na Križevac v molitvi, pesmi. Veliko jih je 
sezulo svoje čevlje in so šli bosi. Na tej poti, kakor tudi drugače, 
sem se spominjal tistih, ki ste me prosili za molitev.

Najbolj me v Međugorju prevzame molitev, spoved, obhajanje 
svete maše, češčenje Najsvetejšega (adoracija). Toliko ljudi kleči, 
časti Jezusa Kristusa; toliko ljudi kleči in moli pred Marijinim 
kipom. Toliko ljudi se spoveduje. To je balzam za dušo, to je potr-
ditev za vero, to je hrana za duha. 
Mlade sem poprosil naj napišejo kakšen svoj odziv kako so dožive-
li romanje v Međugorje. Tri so se odzvale:

Manica S.: Medugorje. V času mladifesta. To je pač doživetje, 
ki ga je  težko strniti v kratek sestavek, ampak treba preprosto 
doživeti. Mladi. Stari (no, mladi po srcu:)). Otroci. Ko se vsi narodi 
zberejo na enem samem koščku sveta. In vse povezuje ena sama 
stvar ... 
Res je zanimivo, kako se tam vsi spremenimo. Postanemo do-
besedno kakor otroci. Pojemo, plešemo. Precej večkrat prejme-
mo (in podarimo) nasmešek kot v domačem mestu. Kljub vročini 
črpamo energijo od kdove kod ... Kar čuti se Marijina prisotnost, 
njen mir. Začutiš jo pri sv. spovedi, zelo živi sveti maši, adoraciji, 

petju, ob sosednji gospe, ki ti prijazno ponudi svoj klečalnik ... 
Odmaknjeni od sveta, a  kljub manj socialnim omrežjem, je tu 
nenormalno več socialnosti, povezanosti - z Bogom, Marijo in 
sočlovekom.

Saša K.: Že 28. leto zapored se je v Međugorju odvil mednarodni 
festival mladih Mladifest, ki se ga vsako leto udeleži preko 50 ti-
soč mladih in 500 duhovnikov. Kljub temu da sem se Mladifesta 
udeležila že lani, me vsako leto znova preseneti odprtost mladih 
z vsega sveta, njihovo veselje, ker so se zbrali na kraju, kjer se je 
pred več kot 30 leti prikazala Marija, in bližina Boga. Hvaležna 
sem, da sem bila lahko del tega vzdušja, spoznala veliko zanimi-
vih ljudi in poglobila svojo vero.
“Da ljubav vaša raste!” (Fil 1,9)

Terezija V.: Međugorje, Mladifest, Marija... že sedmo leto 
zapored smo se prvi teden v avgustu odpravili v ta mali romarski 
kraj. Zakaj se vračamo včasih niti ne vem točno. Vem pa, da moje 
poletje, celo leto ne bi bilo isto če ne bi šla. Tam doživim, da 
nisem ena izmed redkih mladih, ki z veseljem prestopijo cerkveni 
prag, ampak le ena od tisočih. Da je veselje v Cerkvi ne samo 
dovoljeno, ampak tudi zelo zaželjeno. Predvsem pa, da Bog skozi 
molitev, spoved in adoracijo spreminja človeška srca.

Hvaležen sem za vaše pričevanje. Želim si, da bi ob prebiranju 
teh vrstic tudi ti zahrepenel(a) po Božjem miru. Želim si, da bi se 
tudi ti odzval(a) Marijinemu povabilu: Molite, molite, molite! Ob 
vsem tem kar lahko spremljamo po svetu in pri nas, je Marijino 
povabilo zelo aktualno.

LATINSKI PREGOVOR
Adulatio vitorum alitrix. -- 

“Prilizovanje hrani slabosti.”


