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5. velikonočna nedelja 

ŠMARNICE 2013 

Šmarnice za otroke 
Letošnja šmarnična zgodba, ki govori o Petru in njegovi družini, je nenavadna: 
Petru, ki obišče domačo cerkev, spregovorijo kipi in podobe. Kako je prišel na to 
misel in zakaj je tako pomembno, da tudi nam podobe v naših domačih cerkvah 
spregovorijo, pa je avtor Gregor Čušin pospremil z naslednjimi besedami: »Če 
povem, da je bila ena prvih knjig, ki sem jih v življenju prebral (in to še preden sem 
začel hoditi v šolo), Pastirčkova nebesa, da je ena od mnogih knjig, ki so se mi 
vrivale v sanje, Marcelino Kruh in vino, in da je ena mojih najljubših knjig Don 
Camillo, ni prav nič nenavadno, da se mali Peter v šmarnicah pogovarja z ‘vsem 
živim’ v cerkvi! 
Moj oče, slikar, je trdil, da so slike žive! Jaz bi dodal: če jih znaš gledati! In priznam, 
da po cerkvah, potem ko pozdravim Jezusa v tabernaklju, z velikim zanimanjem 
ogledujem podobe svetnikov, njihove obraze in poze; … da me nagovarjajo … in mi 
govorijo … o njihovem življenju in mojem, … o preteklosti in o (večni) prihodnosti 
… Podobno, kot se zgodi Petru v moji zgodbi! 
Zmeraj znova z žalostjo ugotavljam, da ljudje, ki ne poznajo cerkve, v katero 
zahajajo, težko spoznajo Cerkev, ki ji pripadajo! Slike in podobe v naših cerkvah 
niso neme in mrtve priče nekdanjih dni, ampak živi pričevalci veselega oznanila, … 
naše žive vere … in naše žive Cerkve!« 

Šmarnice bodo vsak večer ob 18. uri. Da bodo otroci lažje obiskovali šmarnice, bodo 
imeli verouk od 1. do 6. razreda na  isti dan ob 1715, birmanci pa v sredo ob 1715. 

Šmarnice za odrasle 

Šmarnično branje Obrazi vere pa predstavlja osebne zgodbe 31 povsem običajnih ljudi, 
ki so pustili, da je Bog iz njihovih življenj napravil tisto najboljše. Niso bili popolni, so pa 
skozi vzpone in padce iskali Božjo smer in s tem spreminjali svet. S svojo duhovno 
pustolovščino nas bodo navdihovali slovenski arhitekt, ki je veroval, da s svojim 
življenjem in delom le izpolnjuje Božjo voljo, ustanovitelj skavtskega gibanja, ki je 
zaznamoval rodove mladih, čilenska najstnica, ki jo je Kristus popolnoma osvojil, 
spočetja ... in številni drugi izjemni posamezniki. 

Šmarnice bodo tudi v Tremerjah vsak torek in petek ob 19. uri in na 
Miklavškem hribu vsako nedeljo ob 16. uri.   

POVABILO NA SVETINO 

2. maja bo tudi letos tradicionalno peš romanje na Svetino. Odhod romarjev bo 
malo pred 8h pri krožišču pred staro avtobusno postajo, blagoslov romarjev 
pa ob 8,15 na Pečovniku pred gasilskim domom. Na Svetini bo sv. maša ob 
10,30, po maši pa tradicionalni nogometni turnir. Mladi, lepo vabljeni! 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k maši in 
molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k spovedi, češčenju Jezusovega 
Srca in adoraciji po večerni maši ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za lepoto naših cerkva. V mesecu maju so na 
vrsti za župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, Pečovnika, Osence in Zvodnega. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. april 

5. velikonočna nedelja 

Peter Chanel, duh., muč. 

    800   † Marija Mlakar 
   930    †† Filip Orešnik in Jakob Jančič 
1800   † Stanislava Bezovšek (gr. 28) 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 

PONEDELJEK, 29. april 
Katarina Sienska, c. uč. 

   800    †† Jože in Martina Kladnik 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 29) 
1800   v zahvalo za srečno rojstvo 

TOREK, 30. april 
Pij V., papež 

  800   za blagoslov in varstvo v družini 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 30) 
1800   za blagoslov v družini 

SREDA, 1. maj 
Jožef delavec - praznik dela 

     800    v čast Sv. Duhu 
1800    † Jože Pristovšek 

ČETRTEK, 2. maj 
Atanazij, škof, c. uč. 

    800    † Marjan Ovin 
1800    † Ana Jaklič 

PETEK, 3. maj 
Filip in Jakob ml., apostola 

    800    za blagoslov otrok 
1800    † Jože Pristovšek 
1900   Tremerje: † Danica Draksler 

SOBOTA, 4. maj 
Florijan, mučenec 

  800    †† Florijan, Rozalija in Marija Belaj 
1800  † Ivan Jelen 

NEDELJA, 5. maj 

6. velikonočna nedelja 

Angel, red., muč. 

    800   † Rafael Trobiš 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   † Janko Babič 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 
1600   Sv. Miklavž: za blagoslov v zakonu in družini 
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