
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ

MIKLAVŽEV

LIST
MARJETINNEDELJA, 26. 03. - 4. postna nedelja

08:30 za + Vincenca ŠVELCA in Stanislava VERSTOVŠKA (7. obl)

PONEDELJEK, 27. 03. - sv. Gelazij, škof

TOREK, 28. 03. - sv. Milada, devica

08:00 za + Ivanko SIRK in sorodnike MAJCEN

SREDA, 29. 03. - sv. Bertold, redovni ustanovitelj

ČETRTEK, 30. 03. - sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda

18:00 za + Edija in Marijo BREZNIKAR
za + Elizabeto ILIJEVEC

PETEK, 31. 03. - sv. Kornelija, mučenka

SOBOTA, 01. 04. - sv. Tomaž Tolentinski, misijonar

08:00 za zdravje

NEDELJA, 02. 04. - 5. postna nedelja

08:30 za žive in rajne 
za + NAPRETOVE

PONEDELJEK, 03. 04. - sv. Rihard, škof

TOREK, 04. 04. - sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj

08:00 za + Martina PUHA 

SREDA, 05. 04. - sv. Vincencij Ferrer, duhovnik

ČETRTEK, 06. 04. - sv. Irenej iz Srema, škof in mučenec

17:30
18:00

Križev pot
za + Jakoba ZUPANCA
za + Frančiško IVŠEK

PETEK, 07. 04. - sv. Aleksander, mučenec; prvi petek

08:00 za + Angelo FUNTEK

SOBOTA, 08. 04. - sv. Maksim in Timotej, mučenca

08:00 za + Karla (obl.) in Ivanko IVŠEK

NEDELJA, 09. 04. - 6. postna, cvetna nedelja

08:30 za + žive in rajne + AŠKERČEVE in + sorodnike
za+ Jožeta KLEPEJA

Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
01.04. - Škofce
08.04. - Brodnice

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
01.04. - Sevce
08.04. - Šmarjeta

“Gospod ne vidi kakor vidi človek. Človek namreč 
vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce”

(1Sam 16, 7)
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NEDELJA, 26. 03. - 4. postna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Tončija in Tonija BEZGOVŠKA
za + Henrika ZUPANCA (30. dan)

PONEDELJEK, 27. 03. - sv. Gelazij, škof

TOREK, 28. 03. - sv. Milada, devica

SREDA, 29. 03. - sv. Bertold, redovni ustanovitelj

ČETRTEK, 30. 03. - sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda

PETEK, 31. 03. - sv. Kornelija, mučenka

17:30
18:00

Križev pot
za + Štefanijo ZAMUDA

SOBOTA, 01. 04. - sv. Tomaž Tolentinski, misijonar

09:00 za + Marico, Ivana JELENCA in starše

NEDELJA, 02. 04. - 5. postna nedelja

10:30 za žive in rajne 
za + Antonijo in Petra DEŽELAKA

PONEDELJEK, 03. 04. - sv. Rihard, škof

TOREK, 04. 04. - sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj

SREDA, 05. 04. - sv. Vincencij Ferrer, duhovnik

ČETRTEK, 06. 04. - sv. Irenej iz Srema, škof in mučenec

PETEK, 07. 04. - sv. Aleksander, mučenec; prvi petek

17:30
18:00

Križev pot
za + Marjana RACMANA

SOBOTA, 08. 04. - sv. Maksim in Timotej, mučenca

09:00 za + Aniko VODIŠEK in sorodnike

NEDELJA, 09. 04. - 6. postna, cvetna nedelja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Štefanijo ZAMUDA
KOLMAN: za + Marka HOLCERJA in rodbino KLENOVŠEK



Post, molitev, usmiljenje
Duhovniki vsak dan molimo brevir (to je molitev psalmov, pesmi in 
prebiranje duhovnih spisov). V tej molitvi sem naletel na zapisan 
govor sv. Petra Krizologa, škofa, ki govori o postu, molitvi in usmiljenju 
(miloščini). Izpostavi tri stvari, ki so pomembne, ko se postimo. Čeprav 
je ta škof živel na prehodu iz 4. v 5. stoletje, so njegove besede aktualne 
tudi za naš čas.
 
Iz govorov sv. Petra Krizologa, škofa (43. govor)

Kar molitev prosi, post doseže, usmiljenje prejme

Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se dviga pobožnost in sloni 
krepost: molitev, post in usmiljenje. Kar molitev prosi, doseže post, 
prejme usmiljenje. Trije temelji so in vendar so eno, ker je v medsebojnem 
podpiranju zagotovljen njih obstoj.

Duša molitve je post, življenje posta pa je usmiljenje. Nihče naj jih ne 
skuša razmikati enega od drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor ima 
le en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima ničesar. Zato kdor moli, 
naj se posti; kakor se posti pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilčevo 
prošnjo, ker ta pričakuje uslišanje. Kdor si pred prosilcem ne zamaši 
ušes, mu Bog prisluhne.

Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti lačen. Sočuten naj bo do 
lačnega človeka, ki se v lakoti sklicuje na Boga. Tisti, ki pričakuje 
usmiljenja, naj se sam usmili; kdor prosi za milosrčnost, naj jo sam 
uresničuje; kdor hoče na posodo dobiti, naj posodi. Prosilec je nepošten, 
ako zahteva to, kar bližnjemu odreka.

Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako, kakor hočeš in kolikor 
hočeš! Želiš, da bi takoj dosegel usmiljenje? Z isto naglico se ti usmili 
svojih bližnjih na tak način! Molitev torej, usmiljenje in post naj bodo naš 
zagovornik in obramba pri Bogu, enoten troglasni zagovor.

Kar smo bili zapravili po malomarnosti, si pridobivajmo nazaj s postom. 
Žrtvujmo naše duše obenem s postom, saj je to, po prerokovih besedah, 
naš najodličnejši dar Bogu: Daritev Bogu je skesan duh, skesanega in 
ponižnega srca, Bog, ne zametuješ.

Človek, podari Bogu svojo dušo in mu daruj svoj post, da bo to čista in 
živa žrtev, sveto darovanje, hkrati zate in za Boga. Kdor Bogu ne prinese 
takšne daritve, ne doseže opravičenja. Ni namreč tako velik siromak, da 
ne bi mogel darovati samega sebe.

Da bo pa Bog sprejel daritve, naj hodi za njimi usmiljenje. Post ne vzklije, 
če ga ne zaliva usmiljenje, posuši se ob suši usmiljenja. To, kar je za 
zemljo dež, je usmiljenje za post. Čeprav kdo ob postu neguje srce, mrtvi 
počutnost, ruje hudobije, seje kreposti, ako ne bo točil voda usmiljenja, 
ne bo bral sadov.

Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da usiha tvoja njiva; kar pa 
seješ v usmiljenju, bo do vrha napolnilo tvojo shrambo. Zato, o človek, 
glej, da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razdajanjem. Kar daš 
revežu, daš sebi, kajti česar ne boš prepustil bližnjemu, tudi sebi ne 
boš ohranil.

SPEV (Tob 12, 8.9)
Molitev s postom in miloščino je boljša kakor spravljati zaklade zlata. * 
Zakaj miloščina izbrisuje grehe.
Miloščina pomaga doseči usmiljenje in večno življenje. * Zakaj miloščina 
izbrisuje grehe.

Sveto pismo
Nekateri imate doma Sveto pismo. Ga prebirate? Je samo za okras? 
Zmanjkuje časa? Si kdaj rečete, sedaj bom pa začel prebirati sveto 
pismo? Ostane pri lepih željah?
Postni čas je lahko tudi priložnost, da se lotimo prebiranja Svetega 
pisma. V Svetem pismu lahko spoznavamo, kako Bog sestopa z nebes 
in nam spregovarja po ljudeh. Če se ustavimo samo pri psalmu 139, 
ki takole pravi: “Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje 
sedenje in moje vstajanje, od daleč razumeš moje misli ... Zares, ti si 
ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker 
sem tako čudovito ustvarjen ... Moj zarodek so videle tvoje oči ...”, lahko 
začutimo Božji navdih, ki ga je imel pisec tega psalma.
Poznavalci Svetega pisma pravijo, da je prebiranje Svetega pisma v 
originalu nekaj posebnega. Večina od nas ne more sveto pismo prebirati 
v originalu, zato smo lahko toliko bolj hvaležni, da lahko prebiramo 
Sveto pismo v domačem jeziku. Tudi v našem jeziku lepo zveni. Bolj, ko 
prebiramo besedila, bolj lahko spoznavamo, kako je Bog iskal in išče 
človeka.
P. Milan Holc, je veliki poznavalec Svetega pisma in takole pravi: “Morda 
ne moremo vsak dan prejemati Kristusa v evharistiji; a v obilni meri ga 
lahko zajamemo po branju Svetega pisma. Radi ga berite vsak dan; vsaj 
kak stavek, in ne bo vam žal.”
Dragi brat, draga sestra v Kristusu. Morda boš lahko po tem zapisu 
dobil(a) tisto potrebno spodbudo, da vzameš v roke Sveto pismo, da iz 
njega pobrišeš prah in začneš odkrivati podobo Boga, ki prihaja in nas 
uči kako lahko pride do izraza Njegova podoba v meni, v tebi. Če lahko, 

sprejmi ta izziv.
 

Poglej okrog sebe
Vstopili smo v pomladni čas, ko se vse prebuja. Tudi jaz se prebujam 
prej. Lepoto narave lahko doživljam z veliko žlico. Še veliko bolj kot 
včasih. 
Nekoč sem se pogovarjal z moškim, ki je bil že preko petdesetih in je 
dejal, da bi bil vesel, če bi imel tako pamet takrat, ko je bil na višku 
telesne moči, kot jo ima danes. Večkrat se spomnim njegovih besed 
in sebi mnogokrat zastavljam vprašanje: “Kako živiš?” Spominjam se 
kako sem včasih odšel na kakšen kraj in pričakoval, da bom ne vem kaj 
doživel, pa sem bil raočaran, saj so bila pričakovanja prevelika. Ko sem 
se brez pričakovanj povzpel na hrib in z očmi zajel okolje, ki je bilo na 
mojih dlaneh, sem začutil mogočnost in osuplost, ki me je prevzela, 
da bi spet šel. 
Zakaj se nam lepota doživetij, zaradi katerih obiskujem različne 
lokacije, tako spretno izmika in zakaj hrepenimo, da bi se estetika in 
čudenje v nas prebudilo na način kot se prižge luč v sobi vedno znova, 
ko se povzpnemo, da bi doživeli kar smo včeraj, nekoč?
V naravi lahko odkrijemo pomen, kaj pomeni veličastje Boga, osuplost, 
hkrati pa je narava nekaj kar nas vleče stran od realnosti. Narava ne 
daje odgovorov, narava nam pomaga razumeti pomen presegajočega, 
narava ni večna, je minljiva in zato ni absolutna, ker je ustvarjena. Zato 
je potrebno ostati z nogami na tleh, z življenjem v delovnih kabinetih, v 
cerkvi na kolenih, sicer se lahko ljubezen do narave začne spreminjati 
v vero v naravo. Če veruješ v to kar je minljivo, boš na koncu vedno 
razočaran. Zato C. S. Lewis svetuje: “Molite zgodaj zjutraj na vrtu in se 
pri tem trmasto ne zmenite za roso, ptice ter cvetlice, in videli boste: 
odšli boste prevzeti nad njeno svežino in veseljem; pojdite tja zato, da 
bi vas prevzelo, a ko dosežete določeno starost, se vam v devetih od 
desetih primerov ne bo zgodilo nič.
Ta nasvet mi konkretno pomaga, da, ko hodim po krajih, gozdovih in 
se vzpenjam na hribe, zavestno ne pričakujem fascinantnih doživetij, 
ampak hodim v hvaležnosti zato, da živim, da gledam, da lahko sam 
hodim in se ob tem zavem kaj vse mi je vsak dan darovano. In res, prav 
zaradi tega vsakodnevno prihajam osupel nad tem kako velik je Bog.
 

Mladinska skupina Šmiklavž
Vabim vse mlade (devetošolce, srednješolce), da pridejo v župnišče v 
soboto 8. aprila ob 17.00. Začeli bomo z mladinsko skupino.

LATINSKI PREGOVOR
Alienos agros irrigas tuis sitientibus. -- 
“Napajaš tuja polja, tvoja pa so žejna.”


