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2. velikonočna, bela nedelja 

 

ŠMARNICE 2014 

Šmarnice za otroke »Pomembne stvari« bodo vsak 
večer ob 18. uri. 

Šmarnično branje POMEMBNE REČI nam v živahnem in 

otrokom razumljivem jeziku približa dečka Blaža in njegovo 

družino – mamo, očeta in »dve sestri, ki sta skoraj vedno 

nemogoči« ter »dva brata, ki sta oba mlajša od njega«. Dolgčas 

jim vsekakor ni. Vsakdanje pripetljaje in družinske dogodivščine 

v pogovoru s starši povsem nevsiljivo prepletajo z modrostjo in 

nauki bl. Antona Martina Slomška. Zgodbe nam pomagajo, da bi 

»z radostjo pili življenje in ne dovolili, da nam spolzi skozi 

prste«, kot pravi avtorica. »Kdo bo pričeval o Njem, če ne mi, ki 

smo o Njem slišali, ga začutili in vemo, da živi?« 

Šmarnice za odrasle z naslovom »Marija, žena za naš čas« bodo pri jutranji 
maši, v Tremerjah vsako sredo ob 19. uri in na Miklavškem hribu vsako 
nedeljo ob 16. uri.   

SVETA BIRMA 

Za naše mlade kristjane: Evo, Gašperja, Ines, Izo, Jana, Lauro, Luka, Nikito, 
Pavlino in Tadejo je danes binkoštni dan, saj jim bo birmovalec g. dr. Stanislav 
Slatinek podelil zakrament svete birme.  
Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani. 

SESTRE FMM 

Sestre FMM bodo v prvih dneh maja gostile dve generalni svetovalki, ki 
prihajata iz Rima in provincialko Gosio iz Varšave ter sestre iz Ljubljane in 
Odžaka v BiH. V petek, 2. maja, bo večerno sv. mašo daroval g. škof Stanislav 
Lipovšek. Prisrčno vabljeni, da se jim pridružite pri sv. maši ter nato pri 
večernicah in češčenju Najsvetejšega.  

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

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

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali 11. maja, pri maši ob 9.30.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k 
naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

ROMANJE ZA MLADE Z BRATI KAPUCINI V ASSISI  

bo od 21. do 27. julija 2014.  Cena romanja je 125 €. Več si lahko preberete na 
prijavnici ali na http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2014. 

SKRB ZA CERKEV IN ŽUPNIJSKE PROSTORE 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. april 

2. velikonočna, bela nedelja 

Cita, dekla, devica 

     800  †† Jakob Jančič in Filip Orešnik 
   930  za uspeh pri operaciji ter za srečo  
          in zdravje v družini 
1800   za zdravje 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 28. april 
Peter Chanel, duh., muč. 

   800  †† starši Škorjanc in sorodniki 
1800   † Marija Pristovšek 

TOREK, 29. april 
Katarina Sienska, soz. Evrope 

     800  †† Franc in Terezija Smole 
1800   po namenu  

SREDA, 30. april 
Pij V., papež 

   800    na čast Lurški Materi Božji 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 1. maj 
Jožef Delavec – praznik dela 

   800    † Marija Pristovšek 
1800   † Milan Kastrevc 

PETEK, 2. maj 
Atanazij, škof, c. uč. – prvi pet. 

   800    † Jože Pristovšek 
1800   † Marija Pristovšek 

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

   800    † Jože Pristovšek 
1800   † Marija Pristovšek 

NEDELJA, 4. maj 

3. velikonočna nedelja 

Florijan, muč. 

     800  † Janko Babič 
   930  †† brate in sestre FSR 
1800   †† Florijan, Rozalija in Marija Belaj 
1030   Tremerje: na čast sv. Antonu 
1600   Miklavž: †† Mirko Babovič,  
                                Ada in Fortunat Jutršek  
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