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“Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite so 
jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani...”
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
29.04. - Selo
06.05. - Lažiše (vas)
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
29.04. - Toplice, Senožete in Veliko Širje
06.05. - Gračnica in Brstovnica

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

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

PONEDELJEK, 24. 04. - sv. Marija Kleopova, svetopisemska žena

TOREK, 25. 04. - sv. Marko, evangelist

08:00 za + Franca, Fricko SLUGA ter sorodnike

SREDA, 26. 04. - sv. Klet in Marcelin, papeža

ČETRTEK, 27. 04. - sv. Cita, dekla

18:00 za + Filipa JURKOŠKA
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 28. 04. - sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec

SOBOTA, 29. 04. - sv. Katarina Sienska, cerkv. učiteljica

08:00 za + Jerneja, Marijo SELIČ, za dva Alojza in Marjeto 
PUŠNIK, za Terezijo KRAJNC in ostale sorodnike
za + Marijo GROZNIK (30. dan)

NEDELJA, 30. 04. - 3. velikonočna nedelja

08:30 za žive in rajne 
za + Marijo ZELIČ, Karla in Leopolda KMETIČA

PONEDELJEK, 01. 05. - sv. Jožef Delavec

08:00 na priprošnjo svetega Jožefa v dober namen

TOREK, 02. 05. - sv. Atanazij, škof

18:00 za + Marijo PINTER

SREDA, 03. 05. - sv. Filip in Jakob ml., apostola

18:00 za + Franca DREMŠAKA (obl.)

ČETRTEK, 04. 05. - sv. Florijan, mučenec

17:00
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Ivana JOVANA in + sorodnike

PETEK, 05. 05. - sv. Gotard, menih in škof

18:00 za + STOPARJEVE in sorodnike

SOBOTA, 06. 05. - sv. Dominik Savio, dijak

08:00 za + Stanislava ZUPANA in vse + ZUPANOVE iz Ogeč

NEDELJA, 07. 05. - 4. velikonočna nedelja

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

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

PONEDELJEK, 24. 04. - sv. Marija Kleopova, svetopisemska žena

TOREK, 25. 04. - sv. Marko, evangelist

SREDA, 26. 04. - sv. Klet in Marcelin, papeža

ČETRTEK, 27. 04. - sv. Cita, dekla

PETEK, 28. 04. - sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec

18:00 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ
za zdravje in moč pri prenašanju križa bolezni

SOBOTA, 29. 04. - sv. Katarina Sienska, cerkv. učiteljica

09:00 za + Alojza PLANINCA (5. obl.)

NEDELJA, 30. 04. - 3. velikonočna nedelja

10:30 za + Damjana JURGLJA
za + Franca REZCA

PONEDELJEK, 01. 05. - sv. Jožef Delavec

09:00 za + Zofijo KNEZ

TOREK, 02. 05. - sv. Atanazij, škof

SREDA, 03. 05. - sv. Filip in Jakob ml., apostola

ČETRTEK, 04. 05. - sv. Florijan, mučenec

PETEK, 05. 05. - sv. Gotard, menih in škof

18:00 za + Stanka in Ano (obl.) JAGER in + sorodnike
za + Janeza HRASTNIKA

SOBOTA, 06. 05. - sv. Dominik Savio, dijak

09:00 za + dva Martina, Vincencijo LIPOVŠEK; Ivana in Marico 
JELENC

NEDELJA, 07. 05. - 4. velikonočna nedelja

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



 Šmarnice

V mesecu maju začenjamo s šmarnično pobožnostjo. Z letošnjimi 
šmarnicami za otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam želi avtorica 
Kristina Tičar približati nastanek primorske božje poti na Sveto goro in 
nas povabiti k iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu vedno 
znova izročali sebe in svoje bližnje. 
V Šmiklavžu bodo Šmarnice med tednom ob 18.00, razen v soboto (ob 
09.00) in nedeljo ob 10.30. 
V Šmarjeti bodo šmarnice med tednom ob 18.00, razen v soboto (08.00) 
in nedeljo (08.30).
Še posebej vabljeni starši z otroki, da posvečujete svoje življenje in da 
rastete v veri. 
Vabljeni tudi starejši, da doživite preprosto otroško vernost in da koristno 
preživite svoj čas. Čas, ki je namenjen Bogu, ni izgubljen.

Verouk

Bližamo se zadnji etapi tekočega veroučnega leta. Starše prosim, da 
spodbudite svoje otroke, naj uredijo zvezke in ponovijo potrebne molitve. 
Jaz jih večkrat spodbujam, a glede na praznino v zvezkih, me nekateri 
ne razumejo ali pa me preprosto ne slišijo. Morda boste vi imeli kaj več 
uspeha.

Gasilska sveta maša v Šmarjeti

Na prvo nedeljo v maju, 07. 
maja, bomo obhajali Florijanovo 
sveto mašo z udeležbo naših 
gasilcev. 
Sveti Florijan je bil vojak in 
mučenec. Bil je krščansko 
vzgojen. V rimski vojski je dosegel 
pomemeben položaj. Postal 
je vodja pisarne cesarskega 
namestnika v Laurikau. V času 
Dioklecianovega preganjanja 
so v tem mestu zaprli štirideset 
kristjanov. Florijan jim je želel 
pomagati, načrtoval je njihov 
pobeg iz ječe, pa so pri tem 
prijeli še njega in ga pripeljali 
pred namestnika Akvina. 
Florijan je priznal, da je kristjan. 

Svoje vere ni želel zatajiti kljub grožnjam. Po mučenju so mu na vrat 
privezali težak kamen in ga vrgli v reko Ens. 
Sveti Florijan je zavetnik proti požarom in povodnji. 
Sveti Florijan - prosi za nas!

Krščanstvo ni ideologija, 
ampak milost srečanja z Jezusom

S temi besedami je papež Frančišek začel sredino katehezo, ki jo 
posvetil upanju, ki izhaja iz Jezusovega vstajenja. Tam je jedro naše vere. 
Krščanstvo ni ideologija, ni filozofski sistem, ampak je pot vere, ki se 
začne pri dogodku, za katerega nam pričujejo prvi Jezusovi učenci, je 
zatrdil sveti oče.

Sprejeti, da je Jezus trpel in umrl na križu, še ni dejanje vere, je zatrdil 
papež. To so namreč zgodovinska dejstva. Verjeti, da je vstal in da je 
živ, pa je jedro krščanskega oznanila. Tudi sv. Pavel, ki je bil ponosen na 
svoja prepričanja in je preganjal Cerkev, se je srečal z Jezusom. Videl je 
živega Vstalega, kar je povsem spremenilo njegovo življenje.

»Kako lepo je pomisliti, da je krščanstvo v bistvu to! Ne gre torej za naše 
iskanje Boga, ampak bolj za to, da Bog poišče nas. Jezus nas je vzel, nas 
stisnil k sebi, nas osvojil, da bi nas nikoli več ne zapustil. Krščanstvo 
je milost, je presenečenje in zato predpostavlja srce, ki je sposobno 
čudenja.«

Čeprav smo grešniki, se lahko na velikonočno jutro odpravimo k 
praznemu grobu in vidimo, da je kamen odvaljen. Ob tem pomislimo, 
da Bog pripravlja zame, za vse nas nepričakovano prihodnost, je zatrdil 
papež.

Biti kristjani torej ne pomeni izhajati iz smrti, ampak iz Božje ljubezni 
do nas. V tem velikonočnem času naj bi še posebej nosili to prepričanje 
v svojem srcu. »In če nas bodo ljudje vprašali, od kje nasmeh, ki smo 
ga podarili, bomo lahko odgovorili, da je Jezus še vedno tukaj in da je 
živ med nami. On je med nami«, je zbranim na Trgu sv. Petra še zatrdil 

papež Frančišek.

Dobro je vedeti...
Pred 50. leti je umrl prvi kancler Zvezne republike Nemčije Konrad Áde-
nauer. Bil je krščanski demokrat. Državo je vodil od leta 1949 do 1963. 
V tem času je dosegel od zaveznikov državno suverenost in vključitev v 
zahodni zavezniški sestav.

Konrad Adenauer je vedno poudarjal, da mu je Cerkev dajala moč, da 

je obvladoval strah pred grožnjami prihodnosti. Spomnimo, da je bil to 
čas po drugi svetovni vojni, ko je Nemčija iskala svoje mesto v Evropi. 
Seznanil se je z dvema okrožnicama družbenega nauka Cerkve. Iz tega 
je izhajal tudi njegov kanclerski program, v katerem je zatrdil, da bo 
vse njegovo delovanje navdihoval duh zahodne krščanske civilizacije 
in spoštovanje človekovih pravic ter dostojanstva. Zastavil si je cilj 
vključitev Nemčije v zahodni svet, da bi postala tretja evropska vojna 
nemogoča.

V tistih letih je srečal državnika z enakimi idejami, De Gasperija in 
Schumana, ki sta skupaj z njim postala očeta nove Evrope. Adenaur-
jeva odločitev za evropsko integracijo, utemeljena na krščanski veri, je 
slonela na ugotovitvi, da nacionalne države niso več sposobne jamčiti 
svojim državljanom blaginje in varnosti.

Imel je tudi zelo visoko zavest o dostojanstvu kristjana. Leta 1956 je 
tako dejal: »Biti kristjan je nekaj tako velikega, tako težkega, da bi 
morali biti zelo ponižni in bi se morali zadovoljiti z besedami: prizade-
vamo si, da bi bili kristjani.«

Njegovo delo je cenil tudi papež Pavel VI., ki mu je med avdienco leta 
1963 dejal, da je bilo njegovo delo zelo blagoslovljeno. Konrad Ade-
nauer je mirno umrl 19. aprila 1967, v starosti 91. let.

Sicer pa so bili vsi ključni ustanovni očetje današnje Evropske unije 
globoko verni in so izhajali iz krščanske demokracije. Ni naključje torej, 
da je eden od “očetov Evrope” Robert Schuman, nekdanji predsednik 
francoske vlade in Evropskega parlamenta, med kandidati za blažene-
ga in za svetnika. Tudi simboli združevanja izražajo krščansko podstat. 

Evropska zastava je sestavljena iz dvanajstih zvezd na modri podlagi, 
kar izhaja iz Marijinega venca. Kot je 
ob različnih priložnostih dejal ob-
likovalec zastave Arsene Heitz, slikar, 
kristjan in velik častilec Device Marije, 
modra barva predstavlja nebo, zvezde 
pa deviško čistost. Ob predstavitvi os-

nutka zastave leta 1955 Heitz zaradi morebitnih konfliktov ni omenjal 
verskega izvora, temveč je 12 zvezd predstavil kot simbol polnosti, kar 
danes velja za uradno razlago. In sicer, da zvezde predstavljajo “popol-
nost, celovitost in enotnost”.

LATINSKI PREGOVOR
Numquam malum malo curatur. -- 
“Nikoli se zlo ne zdravi z zlom.””


