
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
7. PON 
sv. Gizela 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Bojan Vodnik 

8. TOR 
sv. Bonifacij IV. 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Marija in Marica Jelenc 

9. SRE 
sv. Izaija 

7.30     za blagoslov dela in polja 
19.h  +   Vinko Kepic, 
              Julijana Podakar 

10. ČET 
Gospodov vnebohod 

8.h    +   Marija Krivic 
19.h  +   Ivan Novak 

11. PET 
sv. Mamert 

19.h  +   starše Slemc 

Krščevanje bo v 

nedeljo, 13. maja po 

sveti maši ob 10. uri. 

Starše krstnih 

kandidatov vabim na 

priglasitev in pripravo v 

ponedeljek, 7. maja po 

šmarnicah. S seboj 

prinesite izpisek iz 

otrokove rojstne knjige 

in družinsko knjižico. 

12. SOB 
sv. Leopold Mandić 

19.h  +   Alojz Bitenc 

13. NED 
7. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jože Fende 

14. PON 
sv. Bonifacij 

19.h  +   Marija Naglič 

15. TOR 
sv. Izidor 

7.30  +   za pokojno mamo 
19.h  +   Vid Pahor 

16. SRE 
sv. Janez Nepomuk 

19.h  +   Zefka Finžgar 

Pred praznikom Gospo-
dovega vnebohoda 
Cerkev posebej moli za 
blagoslov vsakdanjega 
dela , blagoslov polja, 
odvrnitev naravnih 
nesreč in Božje 
varstvo. V ta namen se 
daruje vse tri dni sveta 
maša in priprošnja 
svetim zavetnikom. 

17. ČET 
sv. Jošt 

19.h  +   za pokojne Wolfove 

18. PET 
sv. Janez I. 

19.h  +   Tone Markun, 30. dan 

19. SOB 
sv. Krispin 

19.h   +   Ivan Ajdovec 

Duhovne vaje za 
bodoče birmance bodo 

od 11. do 13. maja v 

Velesovem. Udeležence 

spremljajmo z molitvijo. 

20. NED 
BINKOŠTI 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Dragica Poljanc, 
              starše in brata Jeruc 

Nabirka za zavaro-
vanje duhovnikov bo v 
nedeljo, 13. maja pri 
vseh svetih mašah. Po 
svojih močeh jo 
podprite. 

Služba botrov 
Služba botrov je zelo stara. Uvedli so jo že v prvotni 
Cerkvi. Pomembno je, da si skupaj s starši izbereš 
dobrega botra ali botro, ki živi zgledno krščansko. 
Boter ali botra morata biti trdna vernika, sposobna in 
pripravljena pomagati krščencu in birmancu na njegovi 
poti v krščansko življenje. Njuna naloga je resnična 
cerkvena služba. Pred sprejemom službe vsak boter 
izrazi svojo pripravljenost, katero potrdi župnik. 

V petek, 18. maja bomo 

šmarnicam pridružili tud 

binkoštno devetdnev-
nico z molitvijo v čast 

Svetemu Duhu. 
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6. velikonočna nedelja 

Ljubezen in veselje 
 

 
 

Kakor je Oče mene ljubil,  
sem tudi jaz vas ljubil.  

Ostanite v moji ljubezni!  
Če se boste držali  

mojih zapovedi, boste ostali  
v moji ljubezni,  

kakor sem se tudi jaz držal  
zapovedi svojega Očeta  

in ostajam v njegovi ljubezni. 
To sem vam povedal,  

da bo moje veselje v vas  
in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je 

moja zapoved,  
da se ljubite med seboj,  
kakor sem vas jaz ljubil. 

(Jn 15,9–12) 
 

Kakor ima vsa zemeljska toplota in 
svetloba izvor v soncu, tako vsaka 
človeška ljubezen temelji v Božji 

ljubezni. Ljubezen med možem in 
ženo, med starši in otroki, med 

zaročencema, med prijatelji, sorodniki, 

znanci, sosedi ali komerkoli izhaja iz 
ljubezni, ki jo izžareva Božje sonce – 
če je le nesebična, če je odraz ljubezni 
med Očetom in Sinom ter med Sinom 
in njegovimi učenci. Tako ljubiti pa 
pomeni izpolnjevati Jezusovo zapoved. 
Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje 
je  znamenje življenja, ki se prebuja, 
raste, razcveta in rodi sadove. Jezus je 
vesel, ker s svojim učlovečenjem, 
razodevanjem učencem, 
oznanjevanjem evangelija in 
uresničevanjem odrešenjskega načrta 
pospešuje rast, razcvet in dovršitev 
mesijanske dobe. Veseli se, čeprav ve, 
da ga še to noč čaka Oljska gora in 
naslednji dan Kalvarija. Njegova 
ljubezen se bo prav v trpljenju v vsej 
polnosti razcvetela in bo prav na 
Kalvariji rodila najžlahtnejši sad. 
Tega Jezusovega veselja naj bodo 
deležni tudi njegovi učenci. Za sedaj je 
še nepopolno – tudi oni bodo morali iti 
vsakdo na svojo Oljsko goro in nesti 
križ vsak na svojo Kalvarijo – a bo 
prišel čas njihovega dokončnega 
veselja, ki bo popolno. Enako velja za 
vse nas, ki ostajamo Jezusovi učenci. 
Nikoli nam Jezus ni dejal, da bo naše 
veselje tukaj popolno; vsakdo izmed 
nas mora kdaj tudi po poti trpljenja in 
preizkušenj, čeprav je tudi veselje del 
našega vsakdana. A tisto pravo, 
pristno, popolno veselje nas zagotovo 
čaka; prvi korak k slednjemu pa je 
izpolnjevanje njegove volje: »Da se 
ljubimo med seboj, kakor nas je on 
sam ljubil.« 

Po: Beseda da Besedo 
 



 

Bralci božje besede 
 

sobota 12.5.2018 zvečer: 

1. berilo: Tadeja Vodnik 

2. berilo: Patrik Turuk 
 

13.5.2018 ob 8.00 

1. berilo: Janez Sajovic 

2. berilo: Petra Tomažič 
 

13.5.2018 ob 10.00 

1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Doroteja Okorn 
 

sobota 19.5.2018 zvečer: 

1. berilo: Urban Tišlar 

2. berilo: Ema Maček Jerala 
 

20.5.2018 ob 8.00 

1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

20.5.2018 ob 10.00 

1. berilo: Juš Grah 

.2. berilo: Mojca Naglič 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

10.5.2018: Gospodov vnebohod 
Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; 

Ef 4,1-13; Mr 16,15-20 

»Pojdite po vsem svetu in 

oznanite evangelij vsemu 

stvarstvu!« (Mr 16,15) 
 

13.5.2018: 7. velikonočna nedelja 
Apd 1,15-17.20-26; Ps 103; 

1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19 

»Ne prosim, da jih vzameš s 

sveta, ampak da jih obvaruješ 

hudega.« (Jn 17,15) 
 

20.5.2018: BINKOŠTI  
Apd 2,1-11; Ps 104,1.24.29-30.31.34; 

Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15 

»Ko pa pride on, Duh resnice, 

vas bo uvedel v vso resnico.«  

(Jn 16,13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. velikonočna nedelja – 13. maj 
Nedelja sredstev 

družbenega obveščanja 
 

 
Ob nedelji sredstev družbenega 

obveščanja vas vse vabim, da se v 

molitvi, navdihnjeni po frančiškovski 

molitvi, obrnemo na poosebljeno 

Resnico, ki naj bo tista prva, ki jo kot 

»pravi poslušalci« sprejemamo in 

neomadeževano posredujemo naprej. 

Gospod, naredi nas za orodje svojega 

miru. 

Pomagaj nam prepoznati vrinjajoče se 

zlo v sporočanje, ki ne ustvarja 

občestva. 

Daj nam sposobnost odstranjati strup 

iz naših sodb. 

Pomagaj nam govoriti o drugih kot o 

bratih in sestrah. 

Ti si zvest in vreden zaupanja. 

Stori, da bodo naše besede za svet 

semena dobrega; 

stori, da bomo tam, kjer je hrup, 

uresničevali poslušanje; 

stori, da bomo tam, kjer je zmeda, 

navdihovali soglasje; 

stori, da bomo tja, kjer je dvoumnost, 

prinašali jasnost; 

stori, da bomo tja, kjer je 

izključevanje, prinašali podeljevanje; 

stori, da bomo tam, kjer je 

senzacionalnost, uporabljali treznost; 

stori, da bomo tam, kjer je 

površinskost, postavljali resnična 

vprašanja; 

stori, da bomo tam, kjer so predsodki, 

prebujali zaupanje; 

stori, da bomo tja, kjer je napadalnost, 

prinašali spoštovanje; 

stori, da bomo tja, kjer je zlaganost, 

prinašali resnico. 

Amen.           iz Poslanice svetega očeta Frančiška  

 

 

Živeti za Boga in za bližnje 
 

 
Letošnje šmarnično branje govori o 

življenju in delu Friderika Barage, 

velikega misijonarja in našega 

svetniškega kandidata, ki je deloval 

med Ameriškimi Indijanci. Reševal je 

njihove duše in se boril za obstoj 

Indijanskega naroda in jezika. Zanje 

je bil pripravljen vse pretrpeti in se 

popolnoma odpovedati sebi. 

Premišljevanje njegovega življenja 

nas želi spodbuditi, da bi tudi mi v 

sebi premagovali sebičnost in 

samozadostnost ter odpirali prostor 

Bogu in bližnjemu. 

Lepo vabljeni k šmarnični 

pobožnosti vsak večer ob 19. uri. 

 O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, 

obišči nas, ki tvoji smo, 

napolni s svojo milostjo 

srce po tebi ustvarjeno. 

Ime je tvoje Tolažnik in dar Boga 

Najvišjega, ljubezen, ogenj, živi 

vir, posvečevalec vseh stvari. 

Sedmero ti darov deliš,  desnice 

prst Očetove, obljubil tebe Oče je, 

zgovorna moč apostolov. 

Razsvetli z lučjo nam razum, 

ljubezen v naša srca vlij,v telesni 

bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki 

moč nam daj. 

 
 

Odženi proč sovražnika in daj 

nam stanoviten mir, pred nami 

hodi, vodi nas in zla nas varuj 

vsakega. 

Po tebi naj spoznavamo Očeta in 

Sina Božjega, in v tebe trdno 

verujemo, ki izhajaš večno iz 

obeh. Amen. 


