
ob 11.00

sv. Martina
G L A S

VELIKO VESELJE!

Če boš sledil svojemu hrepenenju in svoji ljubezni do 
konca, boš srečal Vstalega kakor Marija Magdalena – 
to � v svojem evangeliju na današnji praznični dan 
sporoča evangelist Janez. Samo sredi teme svojega 
srca se moraš odloči�, da poiščeš �stega, ki ga ljubi 
tvoja duša. Takrat boš spoznal, da je grob prazen, da 
Gospod živi; da živi za ljubezen in je ljubezen sama. In 
to do konca. Da imaš lahko po tej ljubezni tudi � 
življenje.

Obilo Božjega blagoslova, notranje sreče in veselja 
vam v teh velikonočnih praznikih želiva 

APRIL  2018

Prvo
sv. obhajilo
22. april 201822. april 2018

Prvo
sv. obhajilo

vaša duhovnika Andrej in Jakob s sodelavci.

Sv. birma
8. april 2018
Sv. birma
8. april 2018

ob 11.00

ob 9.00ob 9.00



2AKTUALNO

Ali verjamem v vstajenje?

Na znanem spletnem portalu so se komentatorji 
"udarili" ob vprašanju, kako lahko nekateri 
nosijo jedi k velikonočnemu žegnu, obenem pa 
ne verjame v nič od tega, kar predstavljajo. 
Kakšen smisel ima to? Nima ga! Kaže le na 
žalostno dejstvo, da velika večina današnjih 
vernikov ni nikoli presegla "tradicionalnega 
verovanja", ki ostaja v idiličnih okvirih božiča,  
velike noči, starih običajev  in poenostavljenega 
védenja o verskih stvareh na nivoju izpred 
stoletja. Da navedena dejstva držijo, potrjujejo 
rezulta� raziskave Au�ruch iz leta 2007 (po 11 
le�h je stanje kvečjemu slabše!): Pravijo, da se 
imata dobri dve tretjini Slovencev za katoličane, 
dobra polovica (55,18 %) jih veruje v Boga, v 
vstajenje od mrtvih pa veruje in verjame manj 
kot tretjina (29,71 %) vprašanih« (cit. PiP 19). 
Kako je to mogoče?

Današnji čas je predvsem čas „lepe embalaže", ne 
vsebine! Zato veliko ljudi, ki se imajo za kristjane 
hkra� odkrito verjame še v reinkarnacijo, jing in 
jang, se išče v zenu, itn. Vsa omenjena "ponudba" 
ima boljšo "reklamo", bolj pisane panoje, 
zgovornejše in bolj vesele "propagandiste", 
predvsem pa zahteva dos� manj napora od tega, 
kar od mene kot kristjana pričakuje Bog! 
Pričakuje, ne zahteva(!) - za razliko od bogov 
drugih ver! Moj Bog je edini Bog, ki mi pušča 
svobodno voljo, da se sam odločim ali želim hodi� 
z Njim in za Njim in mi za zvestobo ponuja večno 
življenje, česar "ne zna in zmore" noben drug bog. 
Je edini Bog, ki ga lahko kličem Oče in se tako tudi 
obnaša do mene, saj me brezpogojno ljubi z 
vsemi mojimi pomanjkljivostmi vred in mi jih celo 
odpušča. Moj Bog ne čaka za (vsakim) vogalom s 
šibo, da me kaznuje, ampak, da me objame in mi z 
mater insko  in  očetovsko  l jubezni jo  in 

potrpežljivostjo, dan za dnem kaže kaj je prav in 
na kakšen način naj z ljubeznijo in v Ljubezen 
spreminjam sebe in druge. A te stvari zahtevajo 
napor in vsakodnevno „garanje“ in niso ni� malo 
lahke. Tega pa današnji pomehkuženi in razvajeni 
človek/vernik ne mara. Navadil se je žive� v "coni 
ugodja", kjer gleda in posluša samo prijetne 
stvari, kjer ni odrekanj ... Zato me ne čudi, da si 
danes od krščanstva ljudje vzamejo samo �ste 
"luštne elemente", omenjene v uvodu, nočejo pa 
sliša�, da ne bi bilo velike noči brez velikega petka.
Prvi kristjani in apostoli so po Jezusovem 
vstajenju z velikim pogumom oznanjali, da je 
Jezus res vstal iz groba in živi. Ko so videli, da 
njegove besede, ki jih prej ni� niso dobro 
razumeli, res držijo, jih ni bilo več strah ničesar. Ni 
jih skrbelo "kaj bodo rekli in si mislili ljudje", ne 
njihova "javna podoba" - tako kot danes 
marsikdaj skrbi nas in naše cerkvene pred-
stojnike! In po vstajenju se je v trenutku 
spreobrnilo tudi nekaj največjih dvomljivcev in 
preganjalcev Kristusa in krščanstva (Savel, Jakob);  
kar pa je najbolj zanimivo je to, da se to 
spreobračanje dogaja še danes - enako nepre-
dvidljivo in nerazumljivo! 
Mnogi pravijo, da je bilo lahko verova� prvim 
generacijam kristjanov, ki so dogodke še sami 
videli in doživeli ali pa so vsaj poznali take ljudi. 
Nam danes - potem, ko nam je bilo dano spozna� 
našo vero in smo imeli vse možnos� pouči� se o 
njej - pa ostaja trdno prepričanje, da je vse to res 
in zato lahko rečem, da ne samo verjamem, 
ampak, da resnično verujem, da je Jezus Bog in 
človek, da je zares živel in predvsem, da je 
Ljubezen, ki jo je oznanjal, �sta, ki nas še danes 
enako odrešuje, kot je v njegovem času. In samo 
po njej je lahko premagal tudi nekaj tako 
končnega kot je smrt. Če Jezus ne bi vstal iz groba, 
bi bila naša vera popolnoma nesmiselna!
Kadar pa nas obide dvom, se spomnimo besed iz 
1. Janezovega pisma: "Kar smo slišali, ... na lastne 
oči gledali, kar so o�pale naše roke, to vam 
oznanjamo...! Pričujemo in oznanjamo vam 
večno življenje, ki je bilo pri Očetu in se je nam 
razodelo." (1 Jn 1,1-2). In samo upamo lahko, da 
bodo tudi generacije za nami lahko rekle: zaradi 
njihovega (našega!) pričevanja verujemo, da Je 
Jezus res premagal Smrt in da je Bog, ki mu 
edinemu želimo sledi�, resnična Ljubezen.                                                            

Vili Eržen
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Ko sem po ministrantskem srečanju 
ško�eloške dekanije pripovedoval, da so naši 
fantje v nogometu igrali slabo in se niso 
uvrs�li med najboljše, so mnogi rekli, da ni 
pomembno zmaga�, temveč sodelova�. 
Danes se kristjani bojimo zmagova�, saj nam 
v ušesih odzvanjajo Jezusove besede: »Kdor 
hoče posta� med vami velik, naj bo vaš 
strežnik, in kdor hoče bi� med vami prvi, naj 
bo vaš služabnik.« Res je naša prva dolžnost, 
da drug drugemu služimo v ljubezni, toda to 
ne pomeni, da se ne smemo primerja� in bi� 
boljši od drugih. Saj menda ne mislite, da je 
zmaga na ministrantskem kvizu nekaj 
slabega, športna prvenstva pa so delo hude-
ga duha? Papež Frančišek se je večkrat srečal 
z nogometnimi zvezdniki. Nikoli jim ni rekel, 
naj iz ljubezni do bližnjega žogo večkrat 
prepus�jo nasprotnemu igralcu in naj jo iz 
istega razloga raje nabijejo v avt kot v 
nasprotnikov gol. 

Ker smo kristjani zaradi različnih pri�skov in 
agresivnih zagovornikov slabega preveč 
prestrašeni, hkra� pa smo se zaradi udobja 
polenili, v sebi nimamo borbenos� in 
zmagovalne miselnos�. Oboje je nujno po-
trebno v boju z zlom in neumnostmi tega 
sveta, mi pa smo neodločni in mlačni. »Vem 
za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi 
le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne 
mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te 
izpljunem iz svojih ust,« piše v Razodetju. In 
še: »Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z 
menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam 
zmagal in sedel s svojim Očetom na njegov 
prestol.«

Nogometaš z zmagovalno miselnostjo trdo 
trenira in posluša trenerjeve napotke, trener 
pa mu odkrito pove, kaj dela narobe. 
Kristjani nasprotno opuščamo trening 
molitve, posta in pokore, neradi poslušamo 
kri�ko svojih grehov in zablod, duhovniki in 
ško�e pa nam ne povedo jasno in odločno, 

kaj delamo narobe, ampak se nam dobrikajo 
in vse zavijajo v celofan. Nogometaš z 
zmagovalno miselnostjo in glavo na pravem 
mestu je odločen in oster (ne grob), mi pa 
smo polni usmiljenja in posladkane ljubezni, 
tudi ko je to škodljivo. On ne dopušča, da ga 
nasprotniki žalijo in hodijo po njem, mi pa 
mirno prenašamo blatenje naše vere in 
vrednot. On napada nasprotnikov gol, mi pa 
se branimo in se za vsako izrečeno mnenje 
petkrat opravičimo. On ne pada zlahka na 
trike, mi pa vsakemu, ki trdi, da potrebuje 
pomoč, rajši v roke porinemo tri sendviče, 
kot da bi preverili, če govori resnico.

Ker smo taki, nasprotniki pometajo z nami, 
za ljudske množice pa smo nezanimivi. Ja, 
kdo pa bi rad nastopal za klub, ki nenehno 
izgublja in životari na dnu pete lige? Njegove 
barve branijo samo lokalni zanesenjaki in 
�s�, ki jih nočejo drugje. Nasprotno pa si vsi 
želijo igra� v Realu, Barceloni, Bayernu in 
drugih klubih, ki zmagujejo in dajo nekaj 
nase.

Velika noč nam govori, da je Jezus premagal 
smrt. Jezus je zmagovalec. Zakaj se torej mi 
bojimo zmagova�? 

Kristjan – zguba ali zmagovalec?

Andrej Praznik



Pred le� sem šla v bolnišnico na obisk k hudo 

bolni sorodnici. Mladi, pe�ndvajset letni, 

pred kratkim poročeni ženi, so odkrili hitro 

rastoči tumor na rodilih, rak v poznem 

stadiju. To je bila zame, v vsem mojem 

življenju, najtežja pot do Ljubljane.

Kaj naj rečem, kako naj potolažim mlado 

bolnico, kako naj se obnašam. Zdravniki so ji 

odkrito povedali, da ni veliko upanja, kako 

naj ji potem dam v tem obupu upanje, če ga 

nimam. V mislih sem imela samo brezup, vse 

v meni je kričalo: »Zakaj, o Bog, zakaj!«

Ko sem prišla do nje, sem jo našla, ko sta se z 

možem držala za roki in se smejala. O ja, 

bolezen je oslabila njeno telo, a v njenih 

očeh je bila močna iskra vere, upanja in 

ljubezni. Narobe svet, namesto da bi ji jaz 

nudila upanje, ga je ona meni. Presene�la je 

zdravnike in preživela, pravzaprav se je 

ponovno rodila. Kadar jo srečam, je 

nasmejana in polna življenja. Pravi, da se po 

bolezni zna veseli� vsakega dne posebej, 

vsak dan »živi« in za vsak dan je Bogu 

hvaležna, da ji ga poklanja. Polna je veselja, 

tako polna, da ga je deležen vsak, ki jo sreča.

Življenje vsakemu izmed nas prinaša tudi 

padce in križe. Vsak je že doživel svojo malo 

»veliko noč«. Zanimivo je, da ljudje, ki so 

preživeli zelo težke preizkušnje, ki so znali po 

padcu vsta�,  n iso  prevzetni .  Težke 

preizkušnje človeku odprejo oči in srce. 

Lepoto sveta smo sposobni vide� šele, ko 

nam jo težka preizkušnja za nekaj časa 

prekrije s temo. Vsaka težka preizkušnja nam 

zmanjša egoizem in vedno znova, ko po 

padcu vstanemo, smo modrejši, močnejši in 

ponižnejši. 

Starši, ki zavijajo otroke v vato, ki namesto 

otrok rešujejo težave, ne ljubijo svojih otrok 

dovolj, ali bolje rečeno, ne ljubijo jih 

pravilno. Otroke moramo nauči�, da so v 

življenju tudi padci, križi. Nauči� jih 

moramo, kako v temi naj� ljubezen, upanje 

in vero in  kako vsta� v nov dan. Nauči� jih 

moramo, kako v življenju vide� lepoto v 

majhnih stvareh, v ljudeh, s katerimi živimo, 

v naravi, ki nas obdaja, in v delu, ki ga 

opravljamo. Bog nas je poklical v življenje, 

ker nas ljubi, Bog želi, da smo srečni.

Ja, vsaka naša mala »velika noč« nas napolni 

z veseljem. Koliko šele bi nas morala z 

veseljem napolni� velika »Velika noč«. 

Velika noč je vendar Kristusova zmaga nad 

smrtjo, veličastno vstajenje v novo večno 

življenje, ki je zdaj odprto za vse nas, veselo 

oznanilo vere, upanja in ljubezni. Ali se tega 

zavedamo? Ali se znamo vsak dan znova 

veseli�?

4AKTUALNO

MALE »VELIKE NOČI«

Hermina Cankar



5 OZNANILA

Dogodki v aprilu

Po 23. aprilu bodo delavniške svete maše spet v kapeli župnišča (razen praznikov med 
tednom).

00 Vsako sredo  ob 18  molitvena ura pred Najsvetejšim;

30 4. april  ob 20   mlajša zakonska skupina;
00

7. april  ob 16   v cerkvi obvezne ministrantske vaje;
309. april  ob 19   misijonska skupina;
30

  ob 20   redakcija Glasa sv. Mar�na;
0010. april  ob 17   predšolski verouk;
30

11. april  ob 20   četrta zakonska skupina;
3012. april  ob 18   v župnišču priprava staršev in botrov na krst otrok;
00   ob 20 v župnišču starejša zakonska skupina;
00

13. april  ob 20   mladinska skupina;
14.–15. april  v Godoviču obljube skavtov;

00
15. april  ob 9  družinska sveta maša (sodeluje 1. razred);

30 ob 10   krstna nedelja;
  pri vseh mašah pričevanje s. Anje Walaszek, FMM;

0016. april  ob 20   mešana zakonska skupina;
00

17. april  ob 20   v župnišču zakonska skupina DIŽ;
0020. april  ob 20   mladinska skupina;

00
21. april  ob 9   v cerkvi obvezne ministrantske vaje;

0022. april  ob 16   pri Svetem Duhu dekanijsko srečanje članov ŽPS;
30

23. april  ob 19   v župnišču svetopisemska skupina;
0024. april  ob 17   predšolski verouk;

27. april - 2. maj  prvomajske počitnice;
27. – 30. april  župnijsko romanje v Rim;

45
4. maj   ob 18   gasilska sveta maša na Ledinici;

00
  ob 20   mladinska skupina.

30 26. marec ob 19   v župnišču svetopisemska skupina.

V marcu so z zakramentom
svetega krsta postali
Božji otroci:

Natalija Mlakar, Selo; 

Alenka Vidmar, Osojnica;

Tian Šubic, Breznica.

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

V marcu se je poslovil od nas:

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje

in naj bo Bog vaša tolažba!

Alojzij Brelih, Koprivnik.
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2 
PONEDELJEK 

 
700 

900 
† Vinko Benedičič 
† Milka in Anton Oblak 

PONEDELJEK V 
VELIKONOČNI OSMINI; 
sv. Frančišek Paolski, puščav. 

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA  

3 
TOREK 

1900  † Alojzij Brelih, 7. dan; † Jožef Stanonik, obl.; 
† Vinko Šubic, rojstni dan 

sv. Rihard, škof 
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA  

4 
SREDA 

1900  † Franc in Mar�na Grošelj;  
† Jakob in Angela Uršič, obl. 

sv. Izidor Seviljski, škof 
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA  

5 
ČETRTEK 

1900  † Ma�ja Pirnat;  
za zdravje 

sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA  

6 
PETEK 

1900  † Venčeslav Cankar;  
† Mar�novi (Starovaška) 

sv. Irenej iz Srema, mučenec 
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA  

7 
SOBOTA 

800 † Ciril Eniko;  
za nove duhovne poklice  

sv. Janez Krstnik de la Salle, 
redovni ustanovitelj  

8 
NEDELJA 

700 

1100  
† Ciril Alič; † Čar (Selo)  
SVETA BIRMA za birmance in njihove družine; 
za župljane 

2. VELIKONOČNA, 
BELA NEDELJA 
– BOŽJE USMILJENJE 

9 
PONEDELJEK 

1900  † Anton in Edi Mlinar; † Pavel in Pavlina Mur; 
Za zdravje in sprejemanje Božje volje  sv. Valtruda, redovnica  

10 
TOREK 

700 Na čast Svetemu Duhu za birmance in prvo-
obhajance; Po namenu (A)  sv. Domen, škof in mučenec  

11 
SREDA 

1900  
† Janko Stanonik, roj. dan; † Slavka Žakelj; 
† Filip Bogataj (Opale), obl.; 
† Jakob in Marija Frelih  

sv. Stanislav, škof in mučenec  

12 
ČETRTEK 

700 

1900  
† Izidor Demšar, obl.  
NA DOBRAČEVI: † Lojze Kopač, obl.; 
† družina Kolenc, obl.  

sv. Julij I., papež  

13 
PETEK 

1900  † Alfonz Zajec; † Emil Govekar, obl., in sin 
Marjan; † starši in brata Kavčič  

sv. Mar�n I., 
papež in mučenec  

14 
SOBOTA 

800 † Bojan in Drago Štremfelj; 
† Stanislav Modic sv. Lambert, škof  

15 
NEDELJA 

700 
 

900 

Janez, Frančiška in Izidor Demšar; 
† Adolf in Ernest Peternelj 
Mirko Burnik, obl.; za župljane; 
† starši in sinovi Strlič (Logaška 36)  

3. VELIKONOČNA NEDELJA  

16 
PONEDELJEK 

1900  † Veharjevi (Brekovice);  
† Julka in Vinko Bevk (Ledine) Sv. Bernardka Lurška, devica  

17 
TOREK 

700 Za nove duhovne poklice; Po namenu (A)  sv. Robert, opat  

18 
SREDA 

1900  † Stanislava Kavčič (Žirovski vrh sv. Urbana);   
† Silvester Trček, obl. sv. Evzebij, škof   

19 
ČETRTEK 

700 
1900  

po namenu (A)  
NA DOBRAČEVI: † Kris�na in Jernej Frlic; 
† oče in sin Rudi Jereb 

Sv. Leon IX., papež  

 

20  
PETEK  1900  † Janez Poljanšek, obl.; † Franc Bogataj, obl.  sv. Teo, misijonar   
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24  
TOREK  

700  † Anton Klemenčič, rojstni dan; 
Po namenu (A)  

sv. Marija Kleopova, 
svetopisemska žena  

25  
SREDA 

1900  † Pavel in starši Tropenaver; 
† Adolf Peternel  sv. Marko, evangelist  

26  
ČETRTEK 

700  

1900  
† po namenu (A)  
NA DOBRAČEVI: v zahvalo za srečen porod, 
za zdravje in Božji blagoslov v družini  

Marija, Ma� dobrega sveta  

27  
PETEK 

1900  † Za blagoslov polja (zbrano na Selu);  
Po namenu (A)  

sv. Cita, devica; 
d.p. Dan upora  

28  
SOBOTA  

2000  † Marija Sovinc; Za dober namen sv. Peter Chanel, mučenec  

29  
NEDELJA  

700  

830  

1000  

NA DOBRAČEVI: Za župljane  
V KAPELI: † Janez in Marija Alič (Jarčja dolina)  
NA DOBRAČEVI: † Marjan Trček, obl.  

5. VELIKONOČNA NEDELJA  

30  
PONEDELJEK 

1900  † Podobnik in Ušeničnik (Selo); † Romana Špik  sv. Pij V., papež   

1 
TOREK  700  † Franc Ahlin, obl.;  

Za blagoslov polja (zbrano na Selu)  

sv. Jožef Delavec;  
ZAČETEK ŠMARNIC; 
d.p.; Praznik dela 

2 
SREDA 1900  † Marija in Lovrencij Novak;  

† Iztok Poljanšek  
sv. Atanazij, 
škof in cerkveni učitelj  

3 
ČETRTEK 

700  

1900  
Za zdravje v družini; Za nove duhovne poklice  
Šmarnice  

sv. Filip in Jakob ml., 
apostola  

4 
PETEK 

1900  
 

1900  

NA LEDINICI: za pokojne gasilce; 
† Ivan Drmota;  
Šmarnice  

sv. Florjan, mučenec in 
zavetnik gasilcev  

5 
SOBOTA  

800  

 
1900  

† Velimir in Viktorija Rudič, ter za zdravje in mir; 
† Ciril Alič  
Šmarnice  

sv. Gotard, škof  

6 
NEDELJA  

700  

830  

1000  

 
1500  

NA DOBRAČEVI: † Venčeslav Cankar  
V KAPELI: † Stanislav Zdolšek, obl.  
NA DOBRAČEVI: † Emilija Jurca, obl.; † Vida 
Oblak, obl. 
KAPELICA PRI KRŽETU: Šmarnice  

6. VELIKONOČNA NEDELJA 
– NEDELJA TURIZMA  

23  
PONEDELJEK 

1900  † Ivan in Marija Ušeničnik; 
† Rupert in Francka Gantar  

sv. Jurij, mučenec  

22  
NEDELJA  

700  

 
900  

† Alojzij Brelih, 30. dan; † Frančiška in Jože Bevk;  
za župljane  
Za prvoobhajance in njihove družine 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
– DOBRI PASTIR   
PRVO SVETO OBHAJILO  

21  
SOBOTA  

800  † Anton in Marija Naglič, obl.;  
† Franc Pagon, obl.  

Sv. Anzelm,  
škof in cerkveni učitelj  

APRIL 2018
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Slovesnost bo v nedeljo, 22. aprila, ob 9. uri, ko bo 30 tretješolcev 
prvič prejelo Jezusa v srce. 

Prvoobhajanci in starši se na dan slovesnos� zberemo pred 
župniščem najkasneje ob 8.40. uri. Prve klopi v cerkvi bodo 
rezervirane za prvoobhajance in njihove starše. Prosim, da 
upoštevate navodila redarjev.

Slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Od 29. marca do 6. aprila bo potekala neposredna priprava na prejem 
zakramenta svete birme – BIRMANSKA DEVETDNEVNICA, ki je za vse 
birmance obvezna, prav pa je, da jih pri njej spremljate tudi starši, 
botri in domači in vsi župljani. Devetdnevnica bo na Velikonočni 
ponedeljek ob 9. uri, v torek, sredo, četrtek in petek pa ob 19. uri.

Srečanje g. škofa msgr. dr. Antona Jamnika z birmanci, starši in botri bo 
na Veliko noč, 1. aprila, ob 9. uri. Najprej bo g. škof daroval slovesno 
sveto mašo, nato pa bo nagovoril birmance, starše in botre.

Priprava na birmo in BIRMANSKA SLOVESNOST

Vaje za birmance, botre in starše bodo v četrtek, 5. aprila, po devetdnevnici.

Generalno čiščenje cerkve za starše birmancev bo v sredo, 4. aprila, od 16. ure dalje.

Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 8. aprila, ob 11. uri, ko bo zakrament Svetega Duha 
prejelo 61 birmancev. Prve klopi v cerkvi bodo rezervirane za birmance, botre in starše. Prosim, 
da upoštevate navodila redarjev. Birmanci in botri se zberete pred župniščem najkasneje ob 
10.40. uri. Birmance in njihove družine priporočamo v molitev!

Prva sveta spoved za prvoobhajance bo v petek, 13. aprila, ob 17. uri.
Vaje za nedeljsko slovesnost bodo v petek, 20. aprila, po sve� maši, ki se  udeležijo družine je
prvoobhajancev. 
Čiščenje cerkve za starše prvoobhajancev bo v sredo, 18. aprila, ob 16. uri.
Vse prvoobhajance in njihove družine priporočamo v molitev!

ŠMARNIČNA POBOŽNOST v naši župniji

1. maja bomo šmarnično pobožnost začeli ob 19. uri v župnijski cerkvi. 
Od ponedeljka do sobote bodo Šmarnice vsak dan v župnijski cerkvi ob 
19. uri (nekatere dni združene s sveto mašo, druge dni pa brez svete 
maše).
Vsako nedeljo bodo Šmarnice ob 15. uri pri različnih znamenjih po 
župniji. Na ta lep majniški izlet vsako nedeljo lepo vabljene celotne 
družine! 6. maja ob 15. uri bodo Šmarnice pri kapelici sv. patra Pija pri 
Kržetu v Žirovskem Vrhu.
Vsak veroučenec naj bi Šmarnice obiskal vsaj desetkrat; redne 
obiskovalce pa čakajo na koncu lepe nagrade. 
K Šmarnicam lepo povabljeni tudi vsi odrasli župljani!
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Družinska priprava na birmo

Tako kot trenerji ne morejo naših otrok v treh 
mesecih vzgoj i� v dobre košarkarje in 
nogometaše, jim tudi mi ne moremo v tako 
kratkem času zgradi� temeljev trdne vere (čast 
izjemam!). Najboljša priprava na birmo je 
vsakdanje življenje z Bogom od otroštva naprej. 
Zato sva začela najine otroke že kmalu po krstu 
navaja� na redno obiskovanje nedeljske maše in 
vsakdanjo molitev. Zdaj pa jim poskušava še čim 
bolj jasno pokaza�, da vera ni folklora, ampak 
bistveni del najinega življenja – kot hrana in zrak. 
Upava, da tako birma ne bo veliki pok, katerega 
bleščava se hitro razblini.
    Ana in Andrej

Ja, birma je za družino velik zalogaj. Treba je 
organizira� slavje in če ni doma ustreznega 
prostora, je potrebno rezervira� gos�lno. Treba 
je kupi� obleko, treba je povabi� sorodnike, s 
katerimi se bomo veselili, in treba se je 
pogovori� o darilu. To naj bo takšno, da ne bo 
povzročalo kvadratnih oči, da ne bo šlo prehitro 
iz mode in da bo tako posebno, da ga bo 
birmanka vesela in se bo z njim spominjala 
praznika. Poleg vsega bi bilo lepo, če bi bilo darilo 
presenečenje. Seveda bi bilo prav, da se midva 
kot starša in skupaj kot družina vključimo v 
sodelovanje pri okrasitvi cerkve, postavitvi 
mlajev, pletenju vencev in ostalih organizacijskih 
delih v župniji. Naša birmanka si je morala izbra� 
še botro, na koncu pa mora opravi� še birmanski 
izpit.
Kakšen družinski stres. Kaj če bo slabo vreme? 
Kaj če bo preveč mraz za oblekico? Kaj pa če bo 
botra ravno na birmo bolna? Kaj če bo bolna 
birmanka? Kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če???
Morda bo v birmanski v obleki res prehladno ali 
pa bo celo dež. Kosilo bo morda mrzlo in ne 
preveč dobro. Morda bo darilo povsem mimo, 
morda kdo od sorodnikov ne bo uspel pri� na 
zabavo, morda bo kdo od nas bolan in morda se 
bo naša birmanka pred škofom in polno cerkvijo 
zmo�la. Morda. Vendar karkoli od tega bi se 
zgodilo, to ne more zasenči� praznika, ko gre 
najina hči k birmi. To je njen praznik, to je najin 
praznik in to je praznik naše družine. Izbrala si je 
botro, ki ji zaupa, da ji bo stala ob strani. Tudi 

midva ji želiva sta� ob strani. Morda ne ve, da 
zanjo po �hem moliva. Moliva, da bi jo darovi 
Svetega Duha spremljali v življenju, ko se bo 
odločala, po kateri po� bo hodila. 
Gospod, daj nama modros�, da bova znala 
sprejema� hčerko birmanko, ki vstopa v svet in 
daj nama strahu božjega pred nepomembnimi 
pomembnostmi prazničnega dne.
            Franci in Andreja

V naši družini so trije otroci in le še najmlajši ni 
prejel zakramenta svete birme. Vsi ostali se 
trudimo in molimo z njim, da bo ta dar prejel 
prihodnji mesec.
Je pa res, da so priprave naše družine na birmo 
včasih bolj včasih pa malo manj zavzete. Glede 
na to, da sta starejša dva že srednješolca, se 
moramo v družini skupaj dogovori� in pogosto 
tudi skleni� marsikateri kompromis glede 
verskega življenja in udejstvovanja, da ni slabe 
volje, negodovanja in vsesplošnega odklanjanja.
Tako se naša družina vsako nedeljo zvečer zbere 
in skupaj zmolimo ter se pogovorimo, kaj je bilo 
med tednom narobe in pri čem se bomo vnaprej 
še posebej potrudili.
Vsi skupaj smo odšli na Bled po najmlajšega na 
duhovne vaje in tam prisostvovali na predavanju 
in pri sve� maši. Eden izmed otrok je bil tudi 
animator.
Še bolj se trudimo za redno obiskovanje 
nedeljske svete maše in vsaj kakšnega križevega 
pota ob petkih ali ob nedeljah. 
V mesecu oktobru smo se kot družina udeležili 
molitve rožnega venca v farni cerkvi.
          Mateja in Boštjan

Naša priprava na birmo poteka pravzaprav čisto 
preprosto. V tem obdobju pred spanjem 
zmolimo molitev ali dve več. Načrtujemo, katere 
romarske po� bomo obiskali pole�. Trudimo se, 
da se udeležimo tudi maše med tednom. 
Obiščemo tudi obrede, ki "niso  obvezni". K maši 
hodimo zaradi Boga samega, ne zaradi birme, 
mar ne? Svoje molitve v tem času posve�m 
otrokom,  katerim sem bila krstna ali birmanska 
botra in ob tej priložnos� po kušam nadgradi� iz
svojo botrsko vlogo. 
              Marina in Rado



Pa smo jih le dočakali – prave zimske 
počitnice z obilico snega. Skav� smo jih 
preživeli, tako kot se za nas spodobi – na 
zimovanjih. Kako točno pa so izkoris�li 
vikend na snegu, bodo povedali kar sami.

Naša najmlajša veja, bobri, smo zimovanje 
imeli takoj na začetku zimskih počitnic. 
Odpravili smo se v Ledine, kjer nas je 
pričakalo veliko snega, ki smo ga seveda 
izkoris�li za snežne vragolije. Med igrami 
smo se tudi kaj naučili. Tako smo najprej 
preverili, če znamo vsi zaveza� vezalke, nato 
pa smo to znanje nadgradili in spoznali še 
osmico in ambulant vozel (6–7 let).

Volčiči smo se med počitnicami odpravili 
raziskovat mrzlo in zasneženo džunglo v 
Gore. Ker imajo naše šape rade sneg, smo 
veliko časa uživali zunaj. Še posebej všeč 
nam je bilo, ko smo v snegu iskali živalske 
stopinje in celo sledili medvedu! Izvedeli 
smo, da je Baden Powell ustanovitelj vseh 
nas, ki nosimo oranžne kožuhe po celem 
svetu. Spoznali pa smo tudi našega zavetnika 
sv. Frančiška, ki je zaradi svoje skromnos� in 
prijaznos� zgled vsakemu volčiču. Tudi mi 
smo se trudili bi� dobri in smo razveselili 
svoje skrite prijatelje z izdelki izpod naših 
šapic (8–10 let).

Četa lintvernov se je na zimovanje odpravila 
zadnji vikend zimskih počitnic. Odšli smo v 
Preserje pod Krimom, kjer smo imeli zimske 
olimpijske igre. Podali smo se na nočni 
pohod do cerkvice svete Ane. Skozi različne 
dejavnos� smo spoznal i  zgodovino 
olimpijskih iger in se udeležili tekmovanj v 
različnih disciplinah, najbolj zanimivo pa je 
bilo tekmovanje v hitrostnem spuščanju po 
hribu navzdol (Izvidniki in vodnice, 11–15 
let).

Klanovci so se na zimovanje odpravili šele 
drugi vikend marca in zamudili snežne 
razmere. In kaj so počeli? … čas, namenjen 
sankanju in kepanju, smo izkoris�li malo 
drugače. Z obiskom Moravskih klanovcev 
smo razširili svoja poznanstva, z debato smo
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OBLJUBA
Sliši se tako preprosto, hkra� pa stavek: »Ja, 
ja, obljubim,« vse prepogosto zapus� naša 
usta brez večjega pomena. 

Skav� vsako leto na obljubah sprejmemo v 
svojo veliko družino nove člane in članice. 
Čeprav so si obljube glede na starost novega 
člana različne, vse povedo isto. Obljubi� 
zvestobo Bogu, skrbe� za naravo, pomaga� 
sočloveku in se trudi� bi� vsak dan boljša 
oseba.
Vendar ne pozabimo: Dejanja so glasnejša 
od besed in ne glede na to, kaj obljubimo, je 
na koncu važno, ali se obljube držimo. Komu 
ali čemu pa ste se v življenju vi zaobljubili? 
Skav� tudi vas v času pred našimi obljubami 
vabimo, da se skupaj spomnimo svojih 
obljub. Verjamemo, da se lahko vsi še bolj 
potrudimo, da naše besede obljube 
postanejo dejanja.

„Pri svoji časti obljubljam, 

da si bom z božjo pomočjo

prizadeval/-a služiti Bogu 

in domovini, 

pomagati svojemu bližnjemu

in izpolnjevati skavtske zakone.“

se naučili nekaj novega o globalnem 
segrevanju, z izkazovanjem naših gozdarskih 
sposobnos� smo na švedski bakli skuhali 
puding. Seveda nismo pozabili na miganje. 
Sprehodili smo se okoli Gradiškega jezera in 
priredili turnir v odbojki. Razmišljali smo o 
svoji prihodnos� in si zapisali nekaj ciljev, na 
katere bomo pogledali čez 5, 10 let in 
ugotovili, če smo jih uresničili. Resda veliko 
snega nismo imeli, smo se pa ravno tako 
zabavali in kot klan (16–21 let) še bolj 
povezali .

Žirovski voditelji in skav� 



NOVA  MAŠA

Včasih smo se odločali za duhovniški poklic že 
v osnovni šoli. Ko sem hodil v osnovno šolo, 
mi ni bilo v nedeljo težko i� k sve� maši 
dvakrat. Ko so iz Slovenije in služb izgnali 
redovnice, so se redovnice usmiljenke 
naselile tudi v gradu na Raki. Med njimi je bila 
tudi sestra Simona, ki je bila vratarica. Zaradi 
bolezni oči sem hodil tja po kapljice za oči. Ko 
sem se srečeval z njo, me je enkrat vprašala, 
kaj bom, ko bom velik. Rekel sem ji, da bom 
»gospod«, duhovnik. Potem več let o tem 
nisva govorila. Ko sem bil v osmem razredu, 
me je spet vprašala, če še vedno mislim tako, 
kot sem ji rekel. Moj odgovor je bil pritrdilen.
Takoj po osnovni šoli sem šel v malo 
semenišče na Hrvaško v Pazin. Ko sem očetu 
v bolnici povedal, kam grem mi je rekel: „To je 
razbito življenje.“ On ni bil prak�čen vernik. V 
šestnajs�h le�h sem ga videl v cerkvi samo 
takrat, ko mu je umrla teta. Kljub temu sem 
končal gimnazijo. Vmes sem odslužil vojsko v 
Š�pu v Makedoniji. Rekli so, da tam 
opravljajo vojaško dolžnost „lopovi i popovi“. 
Leta 1966 sem začel s študijem v Ljubljani, ki 
je trajal do leta 1972. Takrat so bili bogoslovci 
posvečeni v duhovnike po končanem petem 
letniku. V šestem letniku smo bili t. i. 
nedeljski kaplani. Mene so poslali v župnijo 
Sve� Križ – Podbočje.

Za pripravo nove maše je bil odgovoren 
ceremonier. Imel je veliko manj dela, kot ga 
ima v današnjem času. Moj ceremonier je bil 
lazarist Jože Zupančič. Bil je domačin z Rake. 
Ker je poznal kraj in ljudi, ni imel težav s 
pripravo na novo mašo. 
Po posvečenju sem š�rinajst dni preživel v 
Savinjski dolini v Braslovčah. Ker takrat ni bilo 
župnika doma, sem imel tam prvi pogreb. 
Smrtno se je ponesrečil priljubljen traktorist. 
Zdi se mi, da do danes nisem imel nobenega 
pogreba s tako številno udeležbo. Pogrebni 
govor mi je napisal ravnatelj osnovne šole.
Desetega julija sem prišel v domači kraj in 
imel zvečer sprejem v župnijski cerkvi, ki je 
bila okrašena z mnogimi venci in rožami v 
lončkih, ki so jih za okrasitev posodili 
župljani. Na cerkvenem pragu mi je sestra 
izročila novomašni križ. Po končanem 
dogajanju v cerkvi sem odšel v župnišče, kjer 
sem prespal.
Drugi dan sem odšel domov, kjer sem dobil 
blagoslov od mame. Očeta ni bilo doma, ker 
je ležal v bolnici zelo bolan. Jaz sem si mislil, 
da je to morda zaradi »razbitega življenja«.  
Sprevod v cerkev se je začel pri župnišču, ki je 
precej oddaljeno od cerkve. Bilo je zelo 
vroče. Dobro sem se preznojil, preden sem 
prišel v cerkev. Med slovesno mašo je 
novomašni  pridigar govoril  o službi 
nadangelov.
K slovesnos� spada tudi pojedina. Meni so jo 
pripravili pod sosedovim kozolcev. Povabil 
sem 80 gostov. Pri kosilu je pridigar nekaj 
povedal. Moral bi še domači župnik, pa ni 
hotel. V njegovem imenu je spregovoril 
tedanji župnik iz Črnomlja, ki je bil doma iz 
Rake. Med drugim je rekel tudi tole: „Se boš 
matral kot hudič s križem … Ti si danes kot 
gartroža ali pa kopriva, saj tudi lepo cve�.“  
Po kosilu so bile litanije v župnijski cerkvi, 
zvečer pa še večerja in bolj zabavno druženje 
s petjem, raznimi skeči in vici.

Spomin na moj poklic in novo mašo

Jakob Kralj, dhp
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