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Leto XXXIX   Štev. 6  Datum: 1.5.2022 

 
 
M A J – mesec šmarnic, nas 
ponovno vabi, da bi stopili pred Marijo, 
se ji zahvalili za njeno spremstvo 
skozi naš vsakdan in jo prosili, da bi 
nam bila s svojim zgledom, ljubeznijo 
in toplino vzpodbuda k dobremu. 
Ko se bomo v teh dneh zbirali k 
šmarničnemu branju, litanijam in 
prepevali Marijine pesmi, naj nas vse 
to medsebojno poveže, da bomo med 
sošolci in prijatelji postali zgled 
pristnega veselja. 
Ne pozabi se nam torej pridružiti, 
da bodo šmarnice tudi v tvoje 
življenje prinesle svežino, vonj 
pomladi, ter ob prijateljih tudi 
Marijino družbo in njen blagoslov. 
 

******* 
 
Marijino bistvo in delovanje je 
posredovanje, sredništvo med Bogom in 
svetom, med Kristusom in Cerkvijo, med 
Duhom in mesom, med svetom svetosti in 
svetom grešnikov. Marija stoji na vseh 
križiščih, da bi nam kazala pot. 
  Hans Urs von Balthasar 
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NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV 
 

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC 
 
Sveti Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske skupnosti, ko 
pravi, da »je župnija zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni in 
molitev duhovnikov«. Katekizem Katoliške cerkve pa nam pove, da 
»je župnija evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja 
krščanskih družin, kraj molitve, sodelovanja pri svetem bogoslužju in 
medsebojne pomoči«. Hudo je, če se vse skupaj zaključi za štirimi 
zidovi cerkve ali domačega doma. Po Jezusovem zgledu smo 
poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede tega 
zelo dejavna.  
 
Marsikomu je edina skrb njegovega krščanstva, da naroči sveto mašo, 
da bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo in 
moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi 
župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani temu svetu. 
Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za vidne poti. Potuje naj vsaj 
naša molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega našega iskanja. Ob 
tem bomo po Božji milosti našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in 
izbrali duhovni poklic.  
 
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško 
življenje, v svobodno izbrano neporočenost in v devištvo iz ljubezni do 
Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic, je sveti papež 
Janez Pavel II. dejal: »Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne 
jasnosti. Potem pa izrecite veseli Da«. Bog prav gotovo kliče tudi 
mlade iz naše župnije. Mi jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo 
prišli do prave jasnosti. Sv. Janez Pavel II. še nadaljuje: »Župnija je 
krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki 
se zbira okrog svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam 
pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih, poslušajte jih, hodite za 
njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v 
vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za 
zvestobo tistih, ki so se že posvetili Gospodu in dušam.«  
    
MAŠNI NAMENI: 
Pon. 2.5. Šmartin 7.30 ++iz družine ČUFER 
   19.00 +Anton HAFNAR, 7. dan 
    +Stane TADINA in Igor DOLENC, obl. 
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Tor. 3.5. Šmartin 19.00 +Jože BENEDIK, 7. dan;+Marica GUZELJ in starši 
    +Uršula OBLAK in Marija PAVLIN 
Sre. 4.5. Šmartin 7.30 Po namenu 
                  19.00  +Janez SODNIK,7.dan;+Stane in Vida RAVNIK,obl 
    +Iva LAMPIČ in Mira ŠTULAR 
Čet. 5.5. Šmartin 19.00 +Anton RUDEŽ, obl.; +Franc MARKUTA, obl. 
Pet. 6.5. Šmartin 19.00 +Stane RAVNIK, obl.; +Franci in vsi BAŠARJEVI 
Sob. 7.5. Šmartin 19.00 +Marica DRAKSLAR, obl. in Vinko, ter Francka 
    BENEDIČIČ; +Peter KRIŽANEC 
NED. 8.5. Šmartin 8.00 +Janez in Frančiška KOZJEK, obl. 
4. velikon. – nedelja 10.00 +Franc PODLIPNIK 
Dobrega Pastirja  ++iz družine JEKOVEC in ČEBAŠEK 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 9.5. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Janez in Albina BIZJAK, obl.; +Vida LIKAR, obl. 
Tor. 10.5. Šmartin 19.00 +Ivo JEREB, obl. 
    +Justa, Doda in Vitore CURANOVIĆ 
Sre. 11.5. Šmartin 7.30 +Mirko LIKAR 
   19.00 +Jurij ŠPIK 
Čet. 12.5. Šmartin 19.00 +Slavka ROZMAN; +Sabina BERNIK 
Pet. 13.5. Šmartin 19.00 +Franc JEŠE, 30. dan; +Vinko KOKALJ 
Sob. 14.5. Šmartin 19.00 +Franc in Ivana STARMAN, obl. 
    +Jože PODJED, obl. 
NED. 15.5. Šmartin 8.00 Za srečen porod 
5. velikon. Sv.Uršula 9.00 +Janez KOZJEK  
nedelja Šmartin 10.00 +Pavla DOLENC, obl, in vsi DOLENC in HAFNAR 
    +Ana KRIŽNAR, obl. 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 16.5. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Janez in Martina BENEDIK; +Franc ŠMID, obl. 
Tor. 17.5. Sv. Jošt 17.00 ++starši KONC in brat Janko 
  Šmartin 19.00 +Marija JEREB, obl. 
Sre. 18.5. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Janez ŠPIČEK; +Janko in Antonija BAJT 
Čet. 19.5. Šmartin 19.00 +Evgenija in Franc PORENTA, obl. 
    +Janez ČIBEJ, obl. 
Pet. 20.5. Šmartin 19.00 Po namenu (družini O in H);+Ivanka in Janez FERLAN 
Sob. 21.5. Šmartin 19.00 +Primož OBLAK, obl. 
    +Matevž in Marija VALANČIČ, obl. 
NED. 22.5. Šmartin 8.00 +Janez SORČAN, obl. 
6. velikon. –  10.00 +Tatjana KOŠIR 
ned.turizma Sv. Jošt 10.00 ++UŠINOVI 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
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S P O R O Č I L A ! 
 

1. MAJNIŠKA POBOŽNOST je čudovita stvar, ki si jo človek zapomni 
za vse življenje. Škoda bi bilo, če ne bi izkoristili priložnosti, ki nam jo Bog daje 
po Mariji. Ob večerih bomo poslušali otroške šmarnice z naslovom: »Marija 
ima rada vse otroke«. V njih bo predstavljeno življenje otrok v misijonih. 
Odkrivali bomo poslanstvo misijonarjev in spoznavali, kako tudi nas Bog kliče, 
da bi postajali dar za Boga. Pri jutranjih mašah pa bomo poslušali šmarnice 
za odrasle z naslovom: »Marija ima mnogo oblek«. Spoznavali bomo 
romarska svetišča, kjer se srečujemo z različnimi upodobitvami Marije. 
K šmarnicam radi hodite vsi: starši in otroci, pa tudi pošolska mladina in 
odrasli. Posebej redno hodite letošnji birmanci in prvoobhajanci. Otroci boste 
vsak večer naprej molili litanije Matere Božje. 
 

2. TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Potekal bo od 1. do 8. 
maja pod geslom: »Pojdi in popravi mojo Cerkev«. Ob upadanju števila 
duhovnih poklicev je naša molitev še toliko bolj potrebna. 

 
3. SREČANJE KATEHISTOV IN KATEHISTINJ v okviru sinodalnega 

dogajanja bo v petek, 6. maja, ob 20. uri na Primskovem. Lepo vabljeni! 
 
4. KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 8. maja; priprava staršev in 

botrov bo v soboto, 7. maja, ob 20.00 v župnišču.  
 
5. LETOS DRUŽINA PRAZNUJE 70-LETNICO IZHAJANJA. Ob tem 

jubileju se uredništvo zahvaljuje za zvestobo vsem bralcem in naročnikom. 
Obenem pa vabijo vse, ki še niste naročeni na Družino, da se v nedeljo, 8. 
maja, ustavite pri izhodu iz cerkve in zaupate svoj naslov, na katerega vam 
bodo Družino pošiljali en mesec brezplačno. S prvim izvodom tednika boste 
dobili tudi zveneče darilo – zvonček. 

 
6. NABIRKA za socialno zavarovanje duhovnikov bo v nedeljo, 8. maja. 

OFER za obnovo zvonjenja v cerkvi sv. Jerneja pa bo v nedeljo, 22. maja. To 
delo, ki bo opravljeno še letos bo po predračunu stalo 37.575 eur. 

 
7. SKUPNO DRUŽENJE otrok in staršev, kot smo se dogovorili na 

naših srečanjih, bomo imeli v dveh skupinah in sicer: 
 -v petek, 20.5. ob 16.30: od 1. do 4. razreda 
 -v petek, 27.5. ob 16.30: od 5. do 9. razreda. 

Preživeli bomo nekaj časa skupaj ob igri, pecivu, klepetu… Takšna srečanja 
so koristna, da se med seboj bolj povežemo in da se bolj utrdijo prijateljske 
vezi tudi med otroki. Družina naj se prijavi po e-pošti. 
 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 
Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258) 
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