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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
30.09. - Škofce
07.10. - Brodnice

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
30.09. - Strensko
07.10. - Sevce

NEDELJA, 24. 09. - 25. nedelja med letom

08:30 za + Miha in sina Janeza VENGARJA
za + Edija CVEKA (8. obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 25. 09. - sv. Nikolaj iz Flue, kmet

TOREK, 26. 09. - sv. Kozma in Damijan, mučenca

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 27. 09. - sv. Vincencij Pavelski, duhovnik

ČETRTEK, 28. 09. - sv. Venčeslav, mučenec

18:00 za + Justino in Ivana PUŠIČA
za + Miha, Roziko, Pavlo SREBOT, Srečka in Cvetko
za + Ivana TAŠKERJA (8. dan)

PETEK, 29. 09. - sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli

SOBOTA, 30. 09. - sv. Hieronim, duhovnik in c. u.

08:00 za + Franca VORINA (obl.) in starše
za + Mihaela in rodbino SENICA

NEDELJA, 01. 10. - 26. nedelja med letom, rožnovenska

10:30
LURD

za žive in rajne 
za + Albina CVEKA (8. obl.) in sorodnike
za + Franca ČREŠNOVARJA (30. obl.)

PONEDELJEK, 02. 10. - sv. Angeli varuhi

TOREK, 03. 10. - sv. Frančišek Borgia, redovnik

08:00 za + Franca BUKOVIČA

SREDA, 04. 10. - sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj

ČETRTEK, 05. 10. - sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica

17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Hermino Vinka POLJANCA (obl.)
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 06. 10. - sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov

08:00 za + Marijo GROZNIK

SOBOTA, 07. 10. - Rožnovenska Mati božja

08:00 za + Angelo SLUGA (30. dan)

NEDELJA, 08. 10. - 27. nedelja med letom

08:30 za + Jožefo OBREZ (30 .dan)
za + Vincenca ŠVELCA, Stanislava VERSTOVŠKA

NEDELJA, 24. 09. - 25. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za +Angelo FRECE (obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 25. 09. - sv. Nikolaj iz Flue, kmet

11:30
17:00

CELODNEVNO ČEŠČENJE
za + Pavlo KLEPEJ
za + Ernesta FUNKL
za + Janeza HRASTNIKA

TOREK, 26. 09. - sv. Kozma in Damijan, mučenca

SREDA, 27. 09. - sv. Vincencij Pavelski, duhovnik

ČETRTEK, 28. 09. - sv. Venčeslav, mučenec

17:30 za + Terezijo VERBOVŠEK

PETEK, 29. 09. - sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli

17:30 za + Mirana ZUPANCA

SOBOTA, 30. 09. - sv. Hieronim, duhovnik in c. u.

09:00 za + Marjana in Leopolda TAŠKERJA

NEDELJA, 01. 10. - 26. nedelja med letom, rožnovenska

08:30

15:00

za + Jožeta PAVČNIKA in rodbino GABERŠEK
za + Antona DROBNETA (30. dan) 
Večernice

PONEDELJEK, 02. 10. - sv. Angeli varuhi

TOREK, 03. 10. - sv. Frančišek Borgia, redovnik

SREDA, 04. 10. - sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj

ČETRTEK, 05. 10. - sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica

17:30 za + Henrika ZUPANCA

PETEK, 06. 10. - sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov

17:00
17:30

Molitev pred Najsvetejšim
za + Vincenca VERBOVŠKA

SOBOTA, 07. 10. - Rožnovenska Mati božja

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 08. 10. - 27. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne 
za + Marjana RACMANA (1. obl.)



Stična mladih 2017 in Ania Goledzinowska

Prejšnjo soboto se nas je nekaj odpravilo v Stično na vseslovens-
ko srečanje katoliške mladine. Vremenska napoved ni bila lepa, 
a smo vseeno šli. Pred sveto mašo je potekal nogometni turnir 
in obilo različnih delavnic. Ker sem bil rahlo vpet pri izvedbi no-
gometnega turnirja, sem nekaj časa bil tam, potem pa sem pov-
abil dva od udeležencev, da smo šli na pričevanje Anie Goledz-
inowske. Pri založbi Salve je izšla knjiga z naslovom ‘Rešena iz 
pekla’, ki opisuje njeno življenjsko pot. 
Ania Golędzinowska je mlada Poljakinja, ki že od svojih najst-
niških let živi v Italiji. Ania je bivša manekenka, model, televizijska 
voditeljica, od blizu se je srečala z nočnimi klubi, drogo, elitno 
bogataško milansko druščino, sodelovala je z mnogimi znanimi 
imeni iz sveta mode, zabave, glamurja, športa ....
Ob priložnosti njenega obiska je izšel tudi slovenski prevod njene 
knjige Rešena iz pekla, kako sem iskala izgubljeno nedolžnost 
(Založba Salve). Njena burna življenjska pot, zaznamovana s težko 
družinsko izkušnjo, mnogimi ponižanji, zablodami, stranpotmi in 
predvsem z odkritjem vere, ki je dalo njenemu življenju novo vred-
nost, je v navdih mnogim mladim in mnogim ženskam po svetu.
Zanimivo je bilo prisluhniti pričevanju v živo, ko je govorila o sebi.
Posredujem vam obnovo knjige in vam jo vsem, ki radi vzamete v 
roko kakšno knjigo, priporočam v branje.

Menda skoraj vse male deklice sanjajo o gradovih in princih..., 
medtem ko so same princese ... In, ko malce zrastejo, prenekat-
era od teh o modnih pistah, fotografskih bliskavicah in lastnih 
slikah na naslovnicah svetovnega formata ... Tudi avtorica knjige, 
nekdanja manekenka, Ania Goledzinovska, je. In vse to, ter še kaj 
več, tudi dosegla. Za nenormalno visoko ceno. In nazadnje je vse 
to prostovoljno spustila iz rok.
Knjigo z življenjsko zgodbo Anie bi dobesedno “porinila” v roke 
vsaki mladi dami, ki sanja o modnih pistah in prav tako vsem tis-
tim, ki se “naslajajo” nad podobami teles idealnih mer in popol-
nih potez ... Obojim iz enakega razloga. Da te obraze in postave 
spregledajo še z druge plati, brez make-upa, v resničnosti ... Ania 
sicer svojo zgodbo začne s spomini na lepa prva leta življenja ... 
A družinska idila se je začela krhati, ko se je med starša pritiho-
tapila očetova ljubica-steklenica, in ga pri nesrečnem padcu, pri 
Aninih desetih letih, stala življenja. Sesuta mama pozablja na Anio 

in njeno mlajšo sestro Natalko, ter med menjavanjem moških v 
hišo pripelje tudi “strica”, ki Anio zlorabi, a ji le tega, ko ji zau-
pa, ne verjame ... Pri trinajstih poskusi narediti samomor, in do 
šestnajstih, ko spozna ljudi, ki ji preko agencije obljubljajo delo 
v italijanski modni industriji, že izkusi svet drog, kraje..., ter tudi 
pristane na posvojitev strica in tete, ki ji še črnita podobo njene 
matere, a čez leta spozna, da sta se z njo in preko nje le želela 
okoristiti ...

Pri šestnajstih se torej naivno poda v Italijo, da bi delala kot mod-
el in nekoč postala igralka. A ko ji v Torinu odvzamejo dokumente, 
spozna, da je ugrabljena (čez leta je prav njeno pričevanje na 
sodišču tisto, ki tega “zvodnika” spozna za krivega). Za drugačno 
službo. Ko doživi brutalno posilstvo, misli le še na beg ... Toda tudi 
kasneje zapletom ni konca ... Da bi se rešila ubežništva, se navi-
dezno poroči(za manjkajočo pričo je kar naključni klošar)... V nje-
no življenje se počasi naseli blagostanje in skupaj z njim zabave 
ter kokain. V eni izmed noči, polnih drog in alkohola, jo zbudi pasji 
lajež. Ob postelji opazi odkimavajočega starčka z brado ...
Ima vse. Zaročena je z enim izmed najbogatejših Italijanov-Ber-
lusconijevim nečakom, leti z zasebnimi letali, suče se med 
svetovnimi zvezdniki, njene fotografije so v revijah po vsem svetu, 
a v njej vedno več praznine ... Počasi si želi naraščajočo praznino 
v sebi spremeniti ... Išče svojo identiteto v budizmu, pri protes-
tantih, nazadnje pa, ker ji nek urednik obljubi, da bo njeno zgodbo 
izdal v knjigi šele potem, ko poroma v Medžugorje, za veliko noč 
leta 2010 odide v Hercegovino. Ob križevem potu na Križevac v 
sebi doživi Božji dotik in vabilo k odpuščanju. Po petnajstih letih 
opravi sveto spoved in najde mir. Vrne se v Milano, a po enem letu 
pusti vse in dobesedno izgine v Medžugorje in tam v samostanu, 
pri redovnicah, nazadnje ostane kar tri leta, ki jih zdaj označuje 
za najlepša v življenju ...

Danes v Italiji skupaj z možem vodi gibanje Čista srca, ki mladim, 
tudi z vsakoletno obnovitvijo obljube, pomaga in jih spodbuja, 
kako živeti vrednoto čistosti. Pomaga pri ustanavljanju spletne 
“Buona TV”, ter pričuje s svojo zgodbo tudi izven meja Italije. V 
Sloveniji je bila nadzadnje v soboto (Stična).

Kot “piko na i” k povabilu k branju, pa njene besede na vprašanje 
(v pogovoru na straneh Mladega vala v Družini) po sporočilu, s 

katerim prihaja med mlade v Sloveniji:
“Mladi, naj vas ne bo strah iti proti toku. Če boste kot ovce hodili 
v isto smer, v svetu ne boste pustili nobene sledi. A ne pozabite, 
da sami ne morete ničesar storiti.”;
ter le še dve stvari, ki sta  me “zadeli” v knjigi:
-Starčka, ki jo je opozarjal v sanjah, je prepoznala na platnici 
knjige v Medžugorju. Bil je pater Pij.
-po lepem odnosu z mamo, ki sta ga potem, ko sta druga drugo 
prosili odpuščanja, zgradili, je bila njena želja ob poroki le ena: 
da mama opravi spoved in na njen poročni dan prejme Jezusa 
pod podobo kruha...

Ob tem, kako je Ania doživela pomoč svetega patra Pija, sem se 
spomnil, kako je dejal preden je umrl: “Ko bom umrl, bom še 
bolj živ!” Resnično je ta sveti pater veliki priprošnjik pri Bogu, 
kateremu se lahko priporočamo, da nam pri Bogu izprosi milosti.

Češčenje Najsvetejšega - Šmiklavž

Začeli bomo 25. septembra ob 11.30 s sveto mašo. Prosim, da 
se organizirate, da bo vsako uro nekdo navzoč. To pa ne pome-
ni, da nekdo, ki je iz druge vasi kot je napisano, ne sme priti k 
češčenju, ko je na vrsti druga vas. Pomembno je, da je vedno 
nekdo pred Najsvetejšim. Češčenje Najsvetejšega bomo zaključi-
li s sveto mašo ob 17.00.

12.00 - 13.00: Škofce, Vodiško
13.00 - 14.00: Brstovnica, Lože
14.00 - 15.00: Dol, Selo
15.00 - 16.00: Konc, Zabrež
16.00 - 17.00: Brodnice, Paneče, Lažiše

LATINSKI PREGOVOR
Et semel emissum volat irrevocabile verbum. 

-- “Tudi enkrat izgovorjena beseda neustavljivo 
leti.”

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo --
presveto Rešnje Telo.
Zdaj in na vekomaj. 

Amen.


