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Za župnijski list odgovarja:
župnik Klemen Jager

NEDELJA, 26.02. 8. ned. med letom
Ob 08.30: za + Leopoldino, Jožefa in Angelo SODNIK
                 za + Frančiško in Franca PINTERJA

PONEDELJEK, 27.02. sv. Gabrijel ŽMB, redovnik

TOREK, 28.02. sv. Roman, opat
Ob 08.00: za + Jožeta SLUGA (9. obl.)

SREDA, 01.03. ++PEPELNICA
Ob 17.00: za + Anico METULJ
                za + Marijo KLENOVŠEK

ČETRTEK, 02.03. sv. Neža(Agnes), klarisa
Ob 16.30: Molitev pred Najsvetejšim
ob 17.00: za + Danijelo ZUPAN

PETEK, 03.03. sv. Kunigunda, kraljica
Ob 08.00: za + STOPARJEVE

SOBOTA, 04.03. sv. Kazimir, poljski kraljevič
Ob 08.00: za + Slavka PODPEČANA in sorodnike

NEDELJA, 05.03. 1. postna nedelja
Ob 08.30: za žive in rajne farane
                 za + Albina CVEKA in sorodnike
         za + Štefana, Alojza CAJZEKA in rodbino POLAJŽER

PONEDELJEK, 06.03. sv. Marcijan, mučenec

TOREK, 07.03. sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Ob 08.00: za + Veroniko DREMŠAK (obl.), Bernardo 
                POŽIN in rajne

SREDA, 08.03. sv. Janez od Boga, red. ust.

ČETRTEK, 09.03. sv. Pacijan, škof
Ob 17.00: na čast sv. Antonu za zdravje pri živini

PETEK, 10.03. + 40 mučencev iz Armenije

SOBOTA, 11.03. sv. Sofronij, škof
Ob 08.00: za + Franca GABERŠKA (10. obl.) in + 
                sorodnike

NEDELJA, 12.03. 2. postna nedelja
Ob 08.30: za + Ivano KAPUN
                 za + Ladislava SENICA (obl.)LATINSKI PREGOVOR

Ante victoriam ne canas triumphum. -- 
“Ne proslavljaj pred zmago.”

ŠMIKLAVŽ

26. februar 2017, leto 5, št.: 5

Na pepelnico začenjamo 
postni čas z obredom 
pepeljenja. Duhovnik na 
glavo vernikov potrese 
pepel ali pa naredi križ 
na čelo s pepelom in 
izgovori: “Spreobrni se 
in veruj evangeliju!” 
ali “Pomni človek, da 
si prah in da se v prah 
povrneš!”

NEDELJA, 26.02. 8. ned. med letom
Ob 10.30: za žive in rajne farane 
za + Franca KNEZA, brate, sestre, starše in rodbino MIRČ

PONEDELJEK, 27.02. sv. Gabrijel ŽMB, redovnik

TOREK, 28.02. sv. Roman, opat

SREDA, 01.03. ++PEPELNICA
Ob 17.00: za + Štefanijo ZAMUDA

ČETRTEK, 02.03. sv. Neža(Agnes), klarisa

PETEK, 03.03. sv. Kunigunda, kraljica
Ob 17.00: v zahvalo za zdravje
                 za + Janeza HRASTNIKA (8. dan)

SOBOTA, 04.03. sv. Kazimir, poljski kraljevič
Ob 09.00: za + Alojzijo, Matevža in Nežo DEŽELAK

NEDELJA, 05.03. 1. postna nedelja
Ob 10.30: za + Justino, Lovrenca TAŠKERJA in +                 
                 PLANINČEVE
                  za + Alojza (obl.) in Ano RAZBORŠEK (30. dan)

PONEDELJEK, 06.03. sv. Marcijan, mučenec

TOREK, 07.03. sv. Perpetua in Felicita, mučenki

SREDA, 08.03. sv. Janez od Boga, red. ust.

ČETRTEK, 09.03. sv. Pacijan, škof

PETEK, 10.03. + 40 mučencev iz Armenije
Ob 17.00: za + Pavlo KLEPEJ (obl.)
                za + Zofi jo KNEZ (30. dan)

SOBOTA, 11.03. sv. Sofronij, škof
Ob 09.00: za + Marijo POZARŠEK

NEDELJA, 12.03. 2. postna nedelja
Ob 10.30: za žive in rajne farane
                 za + Leopoldino in Antona ULAGA
KOLMAN ob 14.00: ni namena (?)



Vukovar 2017
EP duhovnikov v malem nogometu

V preteklem tednu sem bil na 11. Evropskem prven-
stvu duhovnikov v malem nogometu v Vukovarju, 
na Hrvaškem. Zbralo se nas je blizu 200 duhovnikov 
iz petnajstih različnih držav. V Vukovarju sem bil 
prvič. Prvič sem za to mesto slišal, ko sem bil star 
devet let. Z avtobusom sem se peljal iz glasbene 
šole domov, ko sem slišal po radiju, da je Vukovar 
“padel”! Šofer je komentiral to novico, da so srbi 
“sesuli” Vukovar. Kasneje sem slišal, da so se v 
tem mestu dogajale grozovite stvari. Veliko ljudi 
je bilo pobitih, pregnanih. Mesto je bilo leta 1991 
popolnoma porušeno. Danes živi v mestu petind-
vajset tisoč ljudi, pred domovinsko vojno pa jih je 
živelo dvainpetdeset tisoč. Skoraj vse hiše so ob-
novljene. Na prvi pogled ni čutiti posledic vojne, 
čeprav so ostale globoko v ljudeh in predvsem v 
ranjenih odnosih. Ko se je tri tisoč hrvaških bra-
niteljev, po trimesečnih bojih, moralo umakniti 
trideset tisočim srbskim vojakom, je srbska vojska 
pobila vse ljudi, ki jih je našla v mestu. Ljudje 
sami so povedali, da je bila vera v Boga edina stvar, 
ki jim je, v tako težkih trenutkih življenja, dajala 
upanje. Zadnji dan smo maševali v cerkvi Fatim-
ske Matere Božje, ki je bila leta 1991 popolnoma 
porušena. Pod ruševinami so našli kip Fatimske 
Marije, ki je bil neverjetno dobro ohranjen. Prav 
takšnega kot so našli, so postavili nazaj v obnov-
ljeno cerkev. Ljudje so ob najdbi tega kipa razu-
meli, da jih Marija ni zapustila, da je želela ostati 
z njimi. Najbolj prepoznaven znamenje Vukovarja 
je vodni stolp, ki spominja na to, kaj se je leta 
1991 dogajalo v tem mestu.
V tem mestu smo duhovniki igrali nogomet. Sloven-
ci smo prišli v skupino z Hrvaško, Belorusijo in 
Avstrijo. Po porazu s Hravško, Avstrijo in z zmago 
nad Belorusijo smo se uvrstili na tretje mesto v 
skupini. Nato smo igrali s Češko in jo premaga-
li. Z Črno goro smo igrali za deveto mesto in jih 
premagali. Od petnajstih ekip smo se uvrstili na 9. 

mesto. Kar očiten napredek, glede na lansko leto, 
ko smo bili zadnji. Ker vemo kako je biti zadnji, 
smo imeli sočutje z Belorusi, ki so letos pristali na 
tem mestu.
Nogomet povezuje tudi nas duhovnike, ki se ob 
takem srečanju sprostimo in podelimo različna iz-
kustva duhovniškega dela, hkrati pa spoznavamo 
lepoto različnih narodov in kultur. Čeprav govorimo 
različne jezike, nas povezuje vera v Jezusa Kris-
tusa in duhovniško poslanstvo. Prihodnje leto je EP 
duhovnikov v malem nogometu v Italiji.

Postni čas

V Rimskokatoliški Cerkvi velja naslednja postna 
postava:
Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva strogega 
posta. Na ta dva dneva se verniki le enkrat na dan 
najedo do sitega (post) in se zdržijo vseh mesnih 
jedi (zdržek). Vsi verniki, ki so dopolnili osemna-
jsto leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni 
postiti (razen v izjemnih primerih, npr.: bolezen).

Vse ostale petke v postnem času velja samo zdržek 
od mesnih jedi.

Cerkev vernikom priporoča, da postu dodajo še 
katero od spodaj naštetih stvari:

molitev - npr. udeležba pri sv. maši; osebna ali 
družinska molitev; obisk cerkve ali kapele; branje 
Svetega pisma; molitev križevega pota ipd.

post - poleg zdržka mesa so še druge možnosti. 
Zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali 
kajenja, zdržek od televizije, računalnika. Names-
to tega več časa posvetimo stikom z bližnjimi, 
omejitev v hrani in pijaci, z namenom, da prihran-
jeno namenimo revnim, ipd.

pomoč drugim - posebna skrb za koga v bližini, ki 
je ostarel, bolan, osamljen, reven ipd.

Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas 
verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in lju-
bezni do bližnjega; k zatajevanju samega sebe.

Molitev za družine

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.
Milostno se ozri na družine, da bodo uresničevale 
tvoj načrt. Staršem in starim staršem vlij moči, da 
bodo sprejemali odgovornost in z zgledom mladi rod 
opogumljali za zakonsko in družinsko življenje. Ozdra-
vi boleče spomine v razbitih in neurejenih družinah. 
Naj v bolnih, starejših in invalidnih osebah prepoz-
namo tvoj obraz. Opogumi pare, ki še ne zmorejo 
zgraditi varnega odnosa in se odločiti za poroko, da to 
storijo. Izročamo ti mlade, ki iščejo življenjskega so-
potnika, ter zakonce, ki ne morejo sprejeti življenja. 
Izročimo naše družine tudi varstvu Marije, Jožefa in 
drugih zavetnikov.Sprejmi naše prošnje in jih usliši po 
Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
04.03. - Brstovnica
11.03. - Lože spodnje

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
04.03. - Gračnica in Brstovnica
11.03. - Globoko


