
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
25. PON 
sv. Marko 

19.h  +   Marko Sobočan 

26. TOR 
Mati dobrega sveta 7.30       za duše v vicah 

27. SRE 
sv. Cita 19.h       za zdravje 

28. ČET 
sv. Peter Chanel 

19.h  +   Igor Gregorc, 8. dan 
            Mihael in Polde Baškovč 

29. PET 
sv. Katarina Sienska 19.h  +   Jože in Marija Štern 

30. SOB 
sv. Pij V. 19.h  +   Marija Nunar 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 1. maja po sveti 
maši ob 10. uri. Starše 
krstnih kandidatov 
vabim na pripravo v 
ponedeljek, 25. aprila po 
večerni sveti maši. 
S seboj prinesite 
družinsko knjižico, 
otrokov rojstni list in 
potrdilo za botre, če so 
iz druge župnije. 

1. NED 
6. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Bojan Vodnik 

2. PON 
sv. Atanazij 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Jože Arnež 

3. TOR 
sv. Filip in Jakob 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Marjanca Florjančič 
              in Vinko Škrjanec 

4. SRE 
sv. Florjan (Cvetko) 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h       za srečen zakon 

5. ČET 
Vnebohod 

9.h         za duhovne poklice 
19.h  +   Pavla in Stane Dolžan 

6. PET 
sv. Dominik Savio 19.h  +   Ana in starše Sterniša 

Prošnji dnevi 
Tri dni pred praznikom 
Gospodovega vnebo-
hoda molimo ne samo 
za blagoslov na polju, 
ampak tudi za blagoslov 
drugega človeškega 
dela, za odvrnitev 
naravnih nesreč, 
povodnji, vojske in 
drugih stisk. Maše po 
tem namenu bodo vsako 
jutro ob 7.30. uri. 

7. SOB 
sv. Gizela 

7.30        v čast Marijinemu srcu 
19.h   +   Lovrenc Grašič 

8. NED 
7. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   po namenu gasilcev 

Seja župnijskega 
pastoralnega sveta bo v 
četrtek, 5. maja po 
šmarnični pobožnosti. 

Namesto cvetja na grob + Igorju Gregorc so darovali 
za svete maše: Bradeškovi, Perčičevi, Nada in Zalka 
Zelko in Gašperlinovi. 

 
Na prvi četrtek (Gospodov vnebohod) bo ob 18. uri 
adoracija. Nato rožni venec in sveta maša s šmarnično 
pobožnostjo. 

Na prvi petek, 6. maja 
bom z zakramenti 
obiskal bolne in ostarele 
po domovih. 
Ta dan pričnemo tudi 
binkoštno 
devetdnevnico. 
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SPET KLIČE NAS 

VENČANI MAJ 
Spomni se, o premila Devica 
Marija, da nikdar ni bilo slišati, 
da bi bila ti koga zapustila, ki je 
pod tvoje varstvo pribežal, tebe 
pomoči prosil in se tvoji prošnji 
priporočal. S tem zaupanjem 
hitim k tebi, o devic Devica in 
Mati: k tebi pridem in pred 
teboj zdihujoč grešnik stojim; 
nikar ne zavrzi, o Mati Besede 
mojih besed, temveč milostno 
me poslušaj in usliši.      Amen. 

Mesec maj je kot Marijin mesec 
primeren, da poglobimo svoj pogled 
na Marijo. V zgodovini so si pogosto 
postavljali vprašanje, ali je Marija, to 
preprosto judovsko dekle izpred nekaj 
manj kot dva tisoč let, neke vrste 
katoliška Boginja«. A dejstvo je, da 
Marija ni nikakršna boginja v grškem 
ali rimskem smislu, ampak je navaden 
ustvarjen človek. Je Božja stvaritev, 
kakor smo vsi drugi ljudje. Enako tudi 
svetniki. V krščanstvu ne častimo 
Marije in svetnikov kakor bogove, 
ampak kot ljudi, ki so se izkazali v 
svojem življenju, s svetim življenjem, 
se na tak način približali kot prijatelji 
Bogu in so mu tudi po smrti, po našem 
prepričanju, blizu. Zato se k njim 
zatekamo s priprošnjo, ne pričakujemo 
pa, da bi Marija ali svetniki izpolnili 
naše prošnje. Tudi častimo jih ne v 
istem smislu kot Boga.  

Po:M. Turnšek, Ognjišče 05/15 

 
Kot vsako leto ste letos še posebej 
povabljeni k šmarnični pobožnosti 
vsak večer ob 19. uri. Letos nas bo 
spremljalo premišljevanje glasnika 
božjega usmiljenja, patra Pija. To naj 
bo posebna priprava na sprejem 
milostnega kipa Fatimske Marije v 
župniji 21. maja. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

1.5.2016 ob 8. uri: 
1. berilo: Ljubo Tomažič 

2. berilo: Mira Gale 
 

1.5.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Doroteja Okorn 

2. berilo: Neža Sitar 
 

8.5.2016 ob 8. uri 
1. berilo Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 
 

8.5.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

1.5.2016: 6. velikonočna nedelja  
Apd 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.6.8; 
Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29 
»Mir vam zapuščam, svoj mir vam 

dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja 
in ne plaši.« (Jn 14,27) 
 

5.5.2016: Gospodov vnebohod 
Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9;  
Ef 1,17-23; Lk 24,46-53 
»Medtem ko jih je blagoslavljal, se je 

odmaknil od njih in se vzdignil v 
nebo« (Lk 24,51) 
 

8.5.2016: 7. velikonočna nedelja  
Apd 7,55-60; Ps 97,1-2.6-7.9; 
Raz 22,12-14.16-17.20; Jn 17,20-26 
»In razodel sem jim tvoje ime in jim 
ga bom razodeval.« (Jn 17,26) 

8. maj 
7. velikonočna nedelja – nedelja 
sredstev družbenega obveščanja 
 

 
 

»Pravični Oče!  
Svet te ni spoznal,  

jaz pa sem te spoznal; 
in ti so spoznali,  

da si me ti poslal.  
In razodel sem jim  

tvoje ime in jim ga bom še  
razodeval, da bo ljubezen,  

s katero si me ljubil,  
v njih, in jaz v njih.«  

 

(Jn 17,25–26) 
 

Vsa zemlja je prepredena  
s komunikacijskimi mrežami;  
daleč v vesolje sega človeški glas. 
Odmev naših besed se širi  
po nevidnih valovih, dokler ne onemi.  
Le tvoj glas je večen.  
Izvira iz svetosti Besede  
pred začetkom časa.  
Vabi nas biti eno s Teboj in Očetom.  
V tebi se stikata nebo in zemlja,  
ti si počelo mogočnega čipa,  
v njem pa je naša sreča in naše gorje. 
Pustil si nam svobodo,  
da si igraje podrejamo stvarstvo.  
Bodi zahvaljen,  
da v nepremagljivi modrosti  
vzdržuješ naš svet v ravnotežju. 

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

Iz poslanice papeža Frančiška 
za 50. svetovni dan sredstev 

družbenega obveščanja 
 
Komunikacija ima moč, da ustvarja mostove, 
omogoča srečevanje in vključevanje, ki tako 
bogatita našo družbo. Kako lepo je videti ljudi, ki 
se trudijo izbirati besede in dejanja, da bi 
premostili nerazumevanja, ozdravili ranjeni 
spomin ter gradili mir in slogo. Besede lahko 
postavijo mostove med osebami, družinami, 
socialnimi skupinami, narodi tako v fizičnem 
kakor tudi v digitalnem svetu. Zato naj bodo 
besede in dejanja taka, da nam bodo pomagala 
najti izhod iz začaranih krogov obsodb in 
maščevanj, ki še vedno utesnjujejo posameznike 
in države ter vodijo do sovražnih sporočil. 
Kristjanova beseda se zavzema za rast skupnosti 
in se trudi – tudi, ko je treba jasno obsoditi zlo – 
da ne bi nikoli pretrgala odnosa in komunikacije. 
Vse ljudi dobre volje torej želim povabiti, naj 
ponovno odkrijejo moč, ki ga ima usmiljenje, da 
ozdravi pretrgane odnose in povrne mir ter slogo 
v družine in skupnosti. Naj usmiljenje sproži nov 
način pogovora in dialoga, kakor je slikovito 
prikazal Shakespeare: »Usmiljenje ni nuja. Pada 
z neba kakor svež dež na zemljo. Je dvojni 
blagoslov: blagoslavlja tistega, ki ga daje, in 
tistega, ki ga prejme.« 
 

Povabilo 
Danes, ko v Cerkvi po vsem svetu obhajamo 
dan sredstev družbenega obveščanja, 
praznujemo tudi nedeljo tednika Družine. 
Družina izhaja vse od maja 1952 in je 
zaupanja vredna poročevalka o življenju 
Cerkve doma in po svetu. Prinaša bogato 
duhovno branje, novice in komentarje o 
delovanju kristjanov v javnosti, poroča o 
dialogu med vero in kulturo. Pomaga nam v 
skrbi za dušo in telo in se zavzema za 
življenje in družinske vrednote. Tednik 

družina z medijsko prilogo Kažipot in 
mesečnima prilogama Naša družina in 
Slovenski čas prinaša vsebine, ki jih ne boste 
mogli prebrati nikjer drugje. Krščanska 
družina tudi danes potrebuje verski tisk. 
Vabimo vas, da ob izhodu vzamete 
brezplačen izvod tednika Družina ter letak za 
sodelovanje v nagradni igri. 
 

 
Nebeški Oče, 

Marijo si izbral za mater svojemu Sinu, 
on pa jo je na križu postavil  

za našo mater. 
Zahvaljujemo se ti za njeno vlogo 

 pri odrešenju in za vso njeno pomoč, 
 ki smo je bili deležni. 

Prosimo te, naj jo posnemamo 
 v krepostih,da bomo tudi mi dosegli 

večno življenje. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

S pobožnostjo do Marije raste blagoslov v 
vsaki župniji in vsaki hiši. Še nikdar ni bilo 
slišati, da se je kdo izgubil, ki je Marijo prav 
častil. Škof Slomšek je očetom in materam 
posebej polagal na srce: »Učite vaše otroke 
Marijo prav otroško častiti. 
V letošnjem maju se zares potrudimo, da 
bomo to pobožnost pokazali z zvestim 
obiskom šmarnične pobožnosti. Posebej lepo 
povabljeni otroci veroučne šole in njihovi 
starši. 
Šmarnice so vsak večer združene z mašo. 
Ob nedeljah pa ob lepem vremenu pri 
kapelici na župnijskem dvorišču. Pričetek 
ob 19. uri 


