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Prag večnosti so marca in aprila prestopili: 
Majda Pintarič (62), Puncerjeva 3; Olga Dogša-

Rutar (78), Ferkova 4; Amalija Špindler (93), Sv. 

Jurij ob Ščavnici; Bojan Glavica (48), Parmova 20; 

Branko Jarc (58), Radvanjska 14c; Graciana Perko 

(81), C. zmage 78; Fridrih Dobrajc (79), Metelkova 

57; Štefica Brodar (61), Regentova 16; Stanko Brač-

ko (84), Regentova 10; Dragica Plajnšek (78) Kose-

skega 18; Ferdinand Majer (95), Ul. M. Skrbinška 5. 

Za nami je teden molitve za duhovne poklice z zgornjim geslom. Vsa-
kodnevna razmišljanja prošnje in zahvale so nagovarjale tudi naše 
skupnosti, ki so lahko prostor, kjer se mladi dobro počutijo, rastejo in 
zrelo odločijo. Ena izmed zahval se je tako glasila: Gospod, hvala ti za 
našo župnijsko skupnost, hvala, da se zbiramo okrog istega oltarja, 
kjer poslušamo tvojo, Božjo besedo. Sedimo v klopeh, nekateri se po-
znamo, nekateri zgolj na videz ali pa sploh ne. Vsi grešniki, kot so bili 
apostoli, vsi tvoji ljubljeni sinovi in hčere. Vsi žejni in lačni tvoje bese-
de in kruha. Hvaležni smo za toliko lepih stvari, ki se dogajajo med 
nami: obhajanje praznikov, aktivne skupine, goreči sodelavci, nade 
budni otroci. Hvala za vse lepe zglede služenja v župniji, za vse moli-
tve in odnose polne naklonjenosti in dobrohotnosti. Toda tudi med 
nami kdaj zaškripa. Ljudje, ki niso prenesli Štefanovih besed, so se 
jezili in kamnali Štefana. Tudi mi, v župniji, veliko-
krat kamnamo drug drugega z besedami, ki oprav-
ljajo in se naslajamo ob raznih govoricah. Danes, 
ko prosimo za nove duhovne poklice, prosimo tudi 
za našo župnijo, da ne bi uničevali skupnosti z go-
voricami za hrbtom. Prosimo te za iskrenost srca, 
kot jo je imel sv. Štefan, da ne bi bežali drug pred 
drugim, ampak bi si lahko v obraz, na spoštljiv na-
čin povedali kaj mislimo in čutimo. V tvoje roke, se 
izročamo, Gospod, k tebi prihajamo in zaupamo, 
da ne bomo nikoli lačni in žejni, saj nas hrani tvoja 
ponižna beseda in tvoj kruh življenja. 

Pripadaj, išči, odloči se. 

 

                   

MAJ 2021 
Podobno kot lani se tudi letos maja raz-
mere z virusom COVID-19 umirjajo. V ne-
deljo, 25. aprila je lahko prvič zadonelo 
ljudsko petje. V soboto, 1. maja zvečer, 
na praznik sv. Jožefa delavca, bomo začeli s šmarnično pobožnostjo. 
V letu sv. Jožefa bomo ob Mariji še posebno pozorni na njenega moža. 
 
Šmarnice za otroke SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI LJU-
DJE nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Se-
rafinčkom približajo svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij. 
Otroke vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno stopili 
na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni 
tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik 
prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«  

Šmarnice za odrasle CAMINO, POT, KI SE 
ZAČNE NA KONCU pa nas v svetem Jako-
bovem letu vabijo, da v mislih prehodi-
mo camino, Jakobovo romarsko pot, ki 
nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu 
življenja, našem delovanju in poslan-
stvu. Gre za pot za Gospodom, pot k se-
bi. Pot, ki krene vedno malo drugače, 
kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi 
zaupali in se spreminjali – da bi bili bliž-
je Njemu: »Če hoče kdo iti za menoj, 

naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24). 
Prof. dr. Tomaž Erzar: Življenje z očetom 
Življenje otrok, ki odraščajo brez očetov, je prepredeno 
z neizpolnjenimi potrebami po občudovanju, priznanju 
in potrditvi. Odraščajoči fantje posnemajo očetov zna-
čaj in se v svetu vedejo podobno, kot se je vedel njihov 
oče. Oče zato živi v vsakem od nas, kot dober ali slab 
zgled, kot praznina, kot obup ali nemir, in vsak od nas 
se celo življenje uči, kako biti oče: ne le biološki, ampak 
tudi čustveni in duhovni oče. Kako v Jezusu živi sv. 
Jožef? Kako lahko odnos do sv. Jožefa pomaga moškemu, 
v katerem živi slab zgled očeta? In kako naj kristjan živi 
svojo moškost in očetovsko držo iz dneva v dan?  

LETO SVETEGA JOŽEFA 

http://www.svetoresnjetelo.si


 Skozi ves mesec maj bo kip fatimske Matere božje romal od druži-
ne do družine. Vsak večer, ga bo ena družina prinesla k sveti maši, 
druga pa odnesla. Kip postavite na primerno mesto v hiši ali stano-
vanju. Zraven postavite vazo z rožami in svečo, ki jo prižgete v ča-
su skupne molitve. 
Ko vas je zjutraj lahko največ skupaj (preden greste v šolo in v slu-
žbo) se za trenutek zberete pred kipom fatimske Matere božje. 
Oče ali mati začne: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi mo-
limo: Oče naš, ki si v nebesih…  
Nadaljujemo z:  
Mati Marija, ti si rodila Jezusa, odrešenika sveta. Skupaj z Jožefom 
si zanj skrbela. Naučila sta ga moliti, delati, biti prijazen do ljudi. 
Prosi Boga v nebesih, naj nam podari željo in sposobnost moliti s 
spoštovanjem in ljubeznijo. Naj se drug ob drugem naučimo delati, 
da si bomo lahko s svojim naporom služili kruh. Pomagaj nam, da 
bomo znali drug drugega poslušati, da bomo ob pravem času rekli, 
prosim, hvala, oprosti. 
Pravični Jožef, skrbni varuh svete družine, naših družin in sloven-
skih dežel.  Prosi nebeškega Očeta, naj nam da milost, da bomo 
pošteni, iskreni in vztrajni kot si bil ti. Podpiraj nas milostno iz ne-
bes, v boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz 
smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega 
zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo 
po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno 
umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen. 
Izmenično vsak pove eno zahvalo: 
Gospod, hvala ti za mir in svobodo! Vsi: Hvala ti Gospod! 
Gospod, hvala ti za zdravje, da vidim, hodim itd.! Vsi: Hvala ti ... 
Gospod, hvala ti za družino in sorodnike! Vsi: Hvala ti Gospod! 
Gospod, hvala ti za šolo, prijatelje, cerkev, igro, itd.! Vsi: Hvala…  

KIP FATIMSKE MATERE BOŽJE  

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta 
in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že 
čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v 
vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. 
(Jn 15,1-8)  

5. velikonočna nedelja, 2. maja  

Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, Duh 
resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste 
pričevali, ker ste od začetka pri meni. Še mnogo vam imam pove-
dati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas 
bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, tem-
več bo govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. On 
bo poveličal mene, ker bo jemal iz mojega in oznanjal vam. Vse, 
kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo jemal iz mojega in 
oznanjal vam. (Jn 15,26-27;16,12-15). 

6. velikonočna nedelja, 9. maja  
 Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem tudi jaz izpolnil 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 ljúbite 
med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, 
kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijate-
lji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, 
ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval 
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Oče-
ta.  (Jn 15,9-17). 

7. velikonočna nedelja, 16. maja  
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani 
jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Do-
kler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga 
dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen 
sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar 
to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. 
Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od 
sveta, kakor jaz nisem od sveta«. (Jn 17,11-19). 

Binkošti, 23. maja 

Zbiranje papirja pri cerkvi, zadnji vikend v maju.  


