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NEDELJA, 21. 05. - 6. velikonočna nedelja

08:30 za + starše Ivana, Marijo MEDVEŠEK

PONEDELJEK, 22. 05. - sv. Julija, mučenka

18:00 za + Ladislava NOVAKA

TOREK, 23. 05. - sv. Servul Tržaški, mučenec

18:00 za + Jožeta KLEPEJA

SREDA, 24. 05. - sv. Marija pomočnica kristjanov

18:00 za + Ladislava SENICA in starše

ČETRTEK, 25. 05. - Gospodov vnebohod

18:00 za + Pavleta AJDNIKA

PETEK, 26. 05. - sv. Filip Neri, duhovnik

18:00 za + Julijano, Franca HEFERLETA, + družini SENICA, KNEZ

SOBOTA, 27. 05. - bl. Alojzij Grozde, mučenec

08:00 za + Antona PETKA in sorodnike
Franca GREGORČIČA (30. dan)

NEDELJA, 28. 05. - 7. velikonočna nedelja

08:30 za žive in rajne
za + Alojza, Jerico KAJTNA, Jožico VERŠEC in Jurija 
KOLANDERJA
za + Marijo JOVAN (30. dan)

PONEDELJEK, 29. 05. - sv. Maksim Emonski, škof

18:00 za + družino DERNOVŠEK in PINTER

TOREK, 30. 05. - sv. Ivana Orleanska, devica

18:00 za + Pavleta AJDNIKA

SREDA, 31. 05. - Obiskanje Device Marije

18:00 za + Valentina, Ano KLEPEJ in MATIJEVE

ČETRTEK, 01. 06. - sv. Justin, mučenec

18:00 za + Cecilijo KLADNIK (30. dan)

PETEK, 02. 06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca

18:00 v zahvalo za ozdravitev

SOBOTA, 03. 06. - sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

08:00 v zahvalo in dober namen

NEDELJA, 04. 06. - 8. velikonočna nedelja

10:30 za + Albina, Vido CVEK in Majdo TOVORNIK

NEDELJA, 21. 05. - 6. velikonočna nedelja

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

PONEDELJEK, 22. 05. - sv. Julija, mučenka

17:30 za + Mirana ZUPANCA

TOREK, 23. 05. - sv. Servul Tržaški, mučenec

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

SREDA, 24. 05. - sv. Marija pomočnica kristjanov

17:30 za + Justino PUŠIČ

ČETRTEK, 25. 05. - Gospodov vnebohod

17:30 za + Vincencijo LIPOVŠEK

PETEK, 26. 05. - sv. Filip Neri, duhovnik

17:30 za + Franca in Frančiško ŽVEPLAN

SOBOTA, 27. 05. - bl. Alojzij Grozde, mučenec

09:00 za žive in rajne JELENČEVE in LAPORNIKOVE

NEDELJA, 28. 05. - 7. velikonočna nedelja

10:30 za + Franca POZARŠKA, starše; Francija in Marijo 
POZARŠEK
za + Jožeta in Marijo SEITL (obl.)

PONEDELJEK, 29. 05. - sv. Maksim Emonski, škof

17:30 za + Ernesta FUNKL

TOREK, 30. 05. - sv. Ivana Orleanska, devica

17:30 za + Pavlo KLEPEJ

SREDA, 31. 05. - Obiskanje Device Marije

17:30 za + Marijo POZARŠEK

ČETRTEK, 01. 06. - sv. Justin, mučenec

PETEK, 02. 06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca

17:30 za + Elizabeto KLENOVŠEK

SOBOTA, 03. 06. - sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 04. 06. - 8. velikonočna nedelja

08:30 za + Alojza ŠTUCINA (32. obl.)



 A moramo k šmarnicam, a moramo k sveti maši?
Ko prehajamo v drugi del meseca maja in je za nami lepo izskustvo 
šmarnic v vseh župnijah, kjer sem izmenično navzoč, me na eni strani 
obdaja veselje, na drugi strani pa žalost. Veselje, ko vidim otroke, 
starše, odrasle, ki pridejo in sodelujejo. Na drugi strani pa žalost, ko 
nekaterih ni niti blizu. So prvoobhajanci, pa jih ni niti blizu. Zakaj? Vem, 
da otroci večinoma niso nič krivi, sem pa žalosten, da starši nimajo niti 
malo zavesti, da bi se vsaj malo tudi duhovno pripravili na slovesnost 
prvega svetega obhajila. Ko se pogovarjamo med seboj, opažam, da v 
mnogih župnijah zahtevajo, da je otrok vsaj desetkrat pri šmarnicah, da 
lahko gre k prvemu svetemu obhajilu. A moram tudi jaz reči, da nekdo 
“mora” priti k šmarnicam? Ali je to logično?! Pogovarjam se s starši, ki 
imajo veliko dela, pa si vzamejo čas in pridejo, ker čutijo, da je duhovna 
priprava pomembna. Tudi oni bi lahko našli razloge, da ne bi prišli. 
Lahko najdeš razloge, da prideš, ali pa najdeš razloge (izgovore), da ne 
prideš. Najlepši zgled je, če lahko starši pridete skupaj s svojimi otroki.
V tem obdobju so otroci zelo dovzetni za duhovne stvari. Kasneje bo 
potrebno veliko več napora, da pridejo do trenutka, ko bodo naredili 
osebno odločitev za Kristusa. Ne more nam biti vseeno že sedaj. Sadovi 
vseenosti so najbolj vidni pri birmancih po birmi. Večina od njih ne pride 
k sveti maši, nekateri samo občasno. Zakaj? Razlogov je lahko več, 
ampak eden izmed pogostih je gotovo ta, da otroci čutijo, da starši, 
niso verni s srcem, ampak želijo samo “odpikati” (omogočiti) otrokom 
zakramente in tudi, da nas kot župnijskega občestva ne doživijo kot 
prepričljive kristjane. Koliko staršev si prizadeva, da bi vaš otrok imel 
živo vero v Jezusa Kristusa? V večini primerov je najbolj pomembno to, 
da ima zakramente! Kje pa je Kristus v njegovem življenju? To je pa 
vseeno!? Takšen pogled na versko življenje mene kot duhovnika boli. 
Morda zveni to moje pisanje kot eno samo tarnanje. Brez skrbi, opazim 
tudi tiste, ki se res trudite. Hvaležen sem za vas, ker ste kot lučka, ki 
daje upanje. Morda se vam zdi, da ni “fer”, ker se trudite, nekaterim 
pa je “ravno”. Brez skrbi. Na boljšem ste. Molite zato, da bi ostali dobri 
in da bi tudi drugi postali dobri, predvsem pa goreči v hoji za Jezusom 
Kristusom. Marija nas tega vztrajno uči. Prosimo jo, naj nam izprosi 
goreče srce, da se bodo ob vnas vneli, navdušili za Kristusa tudi tisti, ki 
jih ni blizu in da bodo ob, po nas začutili, da je Bog dober.
A moramo hoditi k maši? Nujna, neizbežna je samo smrt. K sveti maši pa 
hodimo zato, ker nas vabi Jezus in ker nam pomaga živeti z mislijo, da 
je naša domovina v nebesih. K sveti maši hodimo zato, da bi lažje našli 
pot v nebesa in da bi lahko prinašali v svet upanje, odpuščanje, ljubezen. 
Jezus je naš najboljši animator. On nas vabi in ne sili. Ali bomo izbrali 
Njega ali rajši kaj drugega? To pa je odločitev, ki jo moramo sprejeti 
sami. Jezus nam pušča svobodo, hkrati pa se je ves dal za nas, da bi 
bili dotaknjeni z Njegovo ljubeznijo in da bi občutili kako močno nas 
On ljubi.

Torej, a moramo k šmarnicam, k sveti maši?
Če ljubiš Jezusa, potem boš šel!

Verouk
V tem tednu imamo zadnjikrat verouk. V Šmiklavžu bomo imeli zaključek 
verouka v petek 2. junija pri večerni sveti maši ob 17.30. V Šmarjeti bo 
zaključek verouka v soboto 3. junija ob 08.00. 
Ker še nekateri otroci niso prinesli delovnih zvezkov, vas prosim, da jih 
spodbudite, naj uredijo zvezke in se naučijo potrebne molitve. 
Nekateri še v sedmem razredu ne znajo zmolit, zdravamarije!!! Žalostno 
za razjokati! Ampak, res!
Vabim vas k družinski molitvi. Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj!

Prošnji dnevi
Naslednji teden bo “križev teden”. V ponedeljek, torek in sredo obhajamo 
prošnje dneve pred praznikom Gospodovega vnebohoda. Prošnje dneve 
je uvedel škof Mamert, ki se je rodil okoli leta 400 v Franciji. Takrat so 
ljudi pestile različne nesreče: požari, pomanjkanje, prepiri, vojske ... Na 
veliko noč leta 469 je gorelo in škof je vso noč bedel pred oltarjem in 
molil. Zjutraj se je ogenj pomiril. Vernikom je razodel zaobljubo in jih 
prosil, naj pobožno živijo. Prošnje dneve so najprej imeli samo v škofiji, 
nato so se razširili na vso Cerkev in so še danes aktualni. V naših župnijah 
do zdaj ni bilo prakse, da bi imeli na te dni procesijo.  Letos bomo 
poskusili. Procesijo bomo imeli vsak dan okoli cerkve. Kaj je drugače kot 
pri običajni sveti maši? Pred mašo se gre iz cerkve in prosi za blagoslov 
polj in drugega človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za 
lepo vreme. Še posebej pomenljivo odmevajo besede: Podari in ohrani 
sad zemlje. Se ljudje sploh še zavedamo, da je naše življenje odvisno 
od dobre letine, danes, ko lahko v vsakem trenutku dobimo (kupimo) 
raznovrstne sadove zemlje, ko se več ne pripravlja ozimnice, ko nam je 
vse na dosegu roke?

Medžugorje, Marijina prikazovanja
Kar nekaj medijskega prahu se je že dvignilo okoli Medžugorja. Ker 
zadnja leta redno romam v Medžugorje, bi rad povedal, da me vsako 
leto nagovori vera tisočih, ki se tam zberejo z vseh koncev sveta. Mene 
nagovarja vera, ljubezen do Boga in Marije, ljudje, ki klečijo pred živim 
Bogom, ljudje, ki doživijo odpuščanje... V vednost, kako na vso stvar 
gledajo v Vatikanu, vam posredujem nekaj informacij.

V medijih pa se v zadnjem času znova pojavljajo ugibanja o resničnosti 
Marijinih prikazovanj v Medžugorju. Preiskovalna komisija, ki jo vodi 
kardinal Camillo Ruini, naj bi po pisanju uglednega vatikanista in 
urednika spletnega portala Vatican insider Andrea Torniellija potrdila 

prvih sedem prikazovanj Marije v Medžugorju v letu 1981. Od članov 
komisije jih je 13 glasovalo za, po eden pa je bil proti in vzdržan, 
poroča Domovina.

Tornielli navaja ugotovitve komisije, da so bili v tem prvem obdobju 
vidci psihično zdravi in so bili zelo presenečeni nad dogodki. Prav tako 
niso bili pod vplivom frančiškanov ali kogarkoli drugega. Ozirali se niso 
niti na to, da jih je aretirala komunistična policija in jih izpraševala, 
ampak so goreče oznanjali, kar so videli, tudi pod grožnjo s smrtjo. 
Komisija je tudi zavrnila možnost, da gre pri domnevnih prikazovanjih 
za delo hudiča, piše Tornielli. A razdelili so jih v dva sklopa: prvi 
del prikazovanj, torej teh sedem, je po mnenju komisije pristnih, 
prikazovanja po 3. juliju 1981 pa so postavili pod veliki vprašaj in 
sicer zaradi sporov med lokalnim škofom in frančiškani ter tega, da 
so prikazovanja vnaprej najavljena in programirana za vsakega vidca 
posebej. Prikazovanja so se namreč nadaljevala, čeprav so vidci že 
napovedali, da se bodo končala.
Ruinijeva komisija je ob sklepu predlagala papežu, da ukine prepoved 
organiziranih romanj v Medžugorje. Duhovniki namreč sedaj ne smejo 
organizirati romanj v ta hercegovski kraj, temveč so lahko samo 
duhovni spremljevalci.
Predlagali so še, da se župnija Medžugorje dodeli pod neposredno 
pristojnost Svetega sedeža in postane tako imenovano papeško 
svetišče.
Takšna rešitev po mnenju komisije temelji na pastoralnih razlogih 
in skrbi za milijone romarjev, hkrati preprečuje formiranje nekakšne 
vzporedne cerkve ter zagotovi transparentnost tudi okrog ekonomskih 
vprašanj.
Tornielli piše tudi o tem, da do omenjenega poročila obstaja precejšen 
odpor Kongreagcije za nauk vere. Papež je zato želel, da mnenja 
komisije pošljejo njemu osebno in ne komisiji, katere prefekt je po 
pisanju Domovine nasprotnik medžugorskega pojava. Obenem pa 
je imenoval poljskega kardinala Henryka Hoserja kot posebnega 
odposlanca za Medžugorje. 

LATINSKI PREGOVOR
Minime sibi quisque notus est. -- 

“Vsak najmanj pozna sebe.”

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
27.05. - starši prvoobhajancev in Zabrež
03.06. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
27.05. - Strensko
03.06. - starši prvoobhajancev in Sevce


