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Leto XXXIX Štev. 7 Datum: 22.5.2022 

 
SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN 
 
V dneh od 22. do 26. junija 2022 bo v 
Rimu potekalo svetovno srečanje družin 
z naslovom: »Družinska ljubezen: 
poklicanost in pot svetosti«. 
Rim bo torej glavno prizorišče tega 
festivala družin, ki ga bodo prenašali po 
vsem svetu. 
 
Vendar papež Frančišek pravi, da »bo to 
priložnost Božje previdnosti, da ustvari 
svetovni dogodek, ki bo lahko vključil vse 

družine, ki se bodo želele čutiti del cerkvene skupnosti«. Kako? Tako, da 
bo v tem času vsaka škofija središče lokalnega srečanja za svoje družine 
in skupnosti. Na ta način bodo lahko vsi sodelovali, tudi tisti, ki ne bodo 
mogli priti v Rim. 
 
V Cerkvi na Slovenskem je rečeno, da se v okviru dekanij organizirajo 
srečanja družin v obliki romanja, ali v kakšni drugi obliki. 
 
Za kranjsko dekanijo je odločeno, da povabimo družine k romanju na 
Brezje in sicer v soboto, 4. junija. Na Brezjah bomo imeli skupno sv. 
mašo ob 10. uri. Po maši se bomo še nekoliko zadržali pri milostni 
podobi Marije Pomagaj in ji izročali svoje prošnje in zahvale. Mariji, 
kraljici družine, bomo torej ponesli naše družine in jo prosili, naj jih varuje 
in navdihuje, da bosta v njih cvetela prava ljubezen in bratsko služenje. 
Molili bomo tudi za voditelje našega naroda, da bi se zavedali, da brez 
trdne družine ne bo uspešne in dobre družbe. 
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ALI JE V HOSTIJI RES JEZUS? 
 
»Pri prvem svetem obhajilu boste prvič prejeli Jezusa,« je župnik Pavle učil male 
veroukarje, ki so bili tik pred prejemom zakramenta prvega svetega obhajila.  
Naslednji dan so se otroci tudi v šoli med odmorom pogovarjali o tem in 
poslušali so jih drugi, ki niso hodili k verouku. Malega Toma, ki bi rad bil z njimi, 
a ga doma niso pustili, je vedno kaj zanimalo.  
»Dobili boste Jezusa? Kako pa?« je bil radoveden. 
Urška je hitro odgovorila: »V mali beli hostiji! To je čisto mali beli kruhek.« 
»In kako je lahko v njem Jezus?« je Toma vedno bolj zanimalo. 
Zdaj je Urška vedela, da ne bo mogla sama dobro razložiti, zato mu je rekla: 
»Tom, pridi jutri z nami, ko bomo v cerkvi vadili za prvo obhajilo. Tam ti bo 
gospod župnik vse razložil!« 
Naslednjega dne je Tom res šel z njimi. Ko ga je župnik videl, je bil prav vesel. 
Tom je samo tiho sedel, poslušal in gledal, kako so se vadili sprejemati hostijo 
na roko in jo nesti v usta. Naenkrat pa ni mogel več ostati tiho in je vprašal: »Kaj 
niste rekli, da dobite prvič hostijo šele v nedeljo?« 
Sošolci so ga malo jezno pogledali, župnik Pavle pa se je z njim prijazno 
pogovoril: »Dobro, da sprašuješ, tako se boš veliko naučil. Vidiš, to je samo vaja 
in naše hostije so navaden kruhek, ker še niso posvečene.« 
»Posvečene, kaj to pomeni?« je hitel spraševati Tom. 
»Posvetimo jih pri maši, ko postanejo Jezusovo telo, znamenje njegove 
navzočnosti med nami.« 
»Kaj je hostija potem res Jezus?« ga je zanimalo. 
»Tako rečemo, da prejmemo Jezusa, saj hostija pove, da je Jezus res med nami 
v podobi kruha,« je skušal župnik čim preprosteje razložiti. 
Tom je precej nesrečno gledal in mu ni bilo veliko jasno. »Moj ati pravi, da so to 
neumnosti, ki se ne dajo dokazati! Zato se norčuje iz babice, ko gre k maši.« 
Župnik, ki je to dobro vedel, je žalosten gledal Toma. Njemu in vsem otrokom je 
lepo povedal:  »A se vam zdi, otroci, da se da v svetu prav vse dokazati z 
razumom? Naše življenje je polno skrivnosti – in ena od najlepših skrivnosti je 
prav naša vera, ki presega naš razum.« 
Urška pa ni mogla biti več tiho in je dodala: »Veš, Tom, tudi to je skrivnost, da 
tebe vleče med nas, četudi se tvoj ati iz vsega norčuje. Ti tako rad opazuješ 
zvezdno nebo – a lahko tam vse razumeš?« 
Tom je zamišljeno rekel: »Dobro vem, vse to je tako čudovito in skrivnostno. Bolj 
ga odkrivaš, več je vprašanj …« 
Župnik Pavle je bil vesel takega odgovora, saj je otrokom lahko razložil še to: 
»No, vidite, tako bo tudi z vašo vero v Jezusa: bolj ga boste spoznavali, več 
vprašanj vam bo postavljal – in vedno bolj vas bo privlačil.« 
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 23.5. Sv. Jošt 17.00 Po namenu 
  Šmartin 19.00 ++stari starši HUMSKI in stric 
Tor. 24.5. Sv.Peter 17.00 Za odvrnjenje hude ure 
  Šmartin 19.00 +Marija in Jože ZUPANC 
    +Anton AMBROŽ, obl. in Danijela 
Sre. 25.5. Sv.Uršula 17.00 Po namenu 
  Šmartin 19.00 +Alojzija, Jože in Franc TIRINGAR 
Čet. 26.5. Šmartin 9.00 +g. Rudi TRŠINAR; Po namenu 
G. vnebohod  19.00 +Anton HAFNAR,30.dan;+Jože BENEDIK,30.dan 
Pet. 27.5. Šmartin 19.00 +Janez SODNIK, 30. dan; Za duše v vicah 
Sob. 28.5. Šmartin 19.00 +Frančiška BENEDIK; Za blagoslov v družini 
******************************************************************************************************************************* 
NED. 29.5. Šmartin 8.00 +Ciril KOK, obl. 
7. velikonočna  10.00 +Jurij ŠPIK; +Marija in Slavko BENEDIK 
nedelja  19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Pon. 30.5. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 ++URANČEVI; Po namenu 
Tor. 31.5. Šmartin 19.00 ++BAJŽELJEVI in VALANČIČEVI; Za zdravje 
Sre. 1.6. Šmartin 7.30 V čast sv. Florijanu 
   19.00 +Milka in Stane KOBAL, obl. 
Čet. 2.6. Šmartin 19.00 +Ivanka in Stanko VILFAN; +Francka VUKELJ 
Pet. 3.6. Šmartin 19.00 +Jože in Jožefa PRIMC 
    +Matija, Ivana in Marica GUZELJ, obl. 
Sob. 4.6. Šmartin 19.00 V spravo in zadostitev za grehe sveta 
    V čast Materi Božji za mir v družini 
NED. 5.6. Šmartin 8.00 +Ferdinand in Rajko RAKOVEC, obl. 
BINKOŠTI  10.00 +Tone in Iva DOLENC; +Albin ZEVNIK, obl. 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
******************************************************************************************************************************* 
Pon. 6.6. Šmartin 9.00 Za zdravje 
  Sv.Jernej 19.00 +Drago MARKUN, obl. 
Tor. 7.6. Šmartin 19.00 ++ŠTORMANČKOVI in JUNČEVI 
    +Alojz BERNIK, obl. 
Sre. 8.6. Šmartin 7.30 +Mirko LIKAR 
   19.00 +Franc PODLIPNIK 
Čet. 9.6. Šmartin 19.00 +Jurij ŠPIK; +Anica in Ivan ZEBEC 
Pet. 10.6. Šmartin 19.00 +Tončka TEPINA;+Angela BENEDIK,obl. in Joža 
Sob. 11.6. Šmartin 19.00 ++starši ALJANČIČ 
    +nečakinja Urša ALJANČIČ ZORAN 
Ned. 12.6. Šmartin 8.00 +Jože JAVORNIK, obl. 
Nedelja  10.00 Za prvoobhajance in starše; +Franc VILFAN 
Svete Trojice  19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 



4 

S P O R O Č I L A ! 
 
1. PROŠNJI DNEVI PRED VNEBOHODOM. Živimo v zelo nemirnem in 
razburkanem dogajanju (vojna, bolezni, podnebne spremembe…). Naši predniki 
so dobro vedeli, kje iskati pomoč in tolažbo v stiski. Pri Bogu! Ali mi to še vemo? 
Če vemo, se bomo radi udeležili prošnjih pobožnosti v dneh pred vnebohodom, 
ko prosimo prav za Božji blagoslov in za odvrnitev hude ure. 
 
2. CITRARSKA SKUPINA »Dominae« bo v nedeljo, 29. maja, sodelovala pri 
večerni sv. maši in po maši pripravila krajši koncert. 

 
3. DEKANIJSKO ROMANJE DRUŽIN NA BREZJE bo torej v soboto, 4. junija. Iz 
naše župnije bomo romali peš; dobimo se ob 5h zjutraj v cerkvi, da prejmemo 
blagoslov za na pot. Tisti, ki boste šli s kolesi, se zberete ob 8.00 pri naši cerkvi. 
Zaradi lažje organizacije se že prej oglasite pri Luku P. (040/480-352). V primeru 
slabega vremena bomo vsi romali s prevozi. 

 
4. KRIŽ SVETOVNEGA DNEVA MLADIH V NAŠI ŽUPNIJI. 
V pripravi na Svetovni dan mladih, ki bo avgusta 2023 v Lizboni na 
Portugalskem, roma križ mladih po naših dekanijah. V dneh od 4. do 6. junija bo 
križ v naši župnijski cerkvi. Z mladimi iz naše dekanije bomo pripravili molitveno 
uro ob križu v soboto, 4. junija, ob 20. uri. Fantje in dekleta, pridite, da ob Jezusu 
spoznamo najdragocenejši dar, ki želi spreminjati naše življenje. 
 
5. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 5. junija; priprava staršev in botrov 
bo v soboto, 4.junija, ob 17.uri v župnišču.  
 
6. SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA bo v nedeljo, 12.6., ob 10. uri. Z 
molitveno tridnevnico in sv. spovedjo se bomo pripravili na ta lep praznik. 

 
7. ZAKLJUČEK VEROUKA. V tednu po 5. juniju boste otroci dobili spričevala in 
opravili sv. spoved. Podpisana spričevala prinesite nazaj v nedeljo, 12. junija (h 
katerikoli maši) in jih izročite v škatlo, ki bo na stranskem oltarju. Hvala, dragi 
starši, če izkažete kakšno pozornost katehetom, ki se trudimo z vašimi otroki. 

 
8. SLOVENSKA KARITAS prosi za pomoč našim ljudem v stiski. Zadaj v cerkvi 
dobite položnice za nakazilo daru. 

 
9. KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA vabi k vpisu na izobraževanje. Študij traja 
dve akademski leti. Informacije na www.kps.rkc.si 

 
10. ZAVOD ZA MLADE vabi na duhovno-družabne počitnice mlade, mlajše 
odrasle in mlade družine na Pagu in v Ankaranu od 16.7. do 21.8.2022. Duhovni 
spremljevalci bodo bratje kapucini. Prijave: pocitnice.zamlade.si 

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) 

http://www.kps.rkc.si/


5 

 
 


