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4. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.5.
7.00: živi in + farani
          + Stanislav HRIBERŠEK
9.00: +Vinko ZEME
          + Rudi HRASTNIK, obl. Rozalija DEŽELAK, (Udmat)

10.30: + Rafko OJSTERŠEK, stari starši Neža in 
                 Leopold PODBREZNIK
         + družina OJSTERŠEK, za Božji blagoslov in zdravje
PONEDELJEK, 9.5., sv. Izaija, prerok
7.30:   za zdravje  družine
           za Božjo pomoč v bolezni
19.00: + Marija KOBLIČ
TOREK, 10.5., sv. Job, svetopisemski mož
19.00: + Silvester TERŠEK, obl., in Irmina 
            + Majda HRASTNIK, rodbine HRASTNIK, 
               MA JCEN in KNEZ
             + Veronika ZORKO, 8. dan
SREDA, 11.5., sv. Mamert, škof
7.30: + Anton MLAKAR,obl., stari starši OBLAK, zahvala 
           za 75 let življenja
            + Janez ULAGA
19.00: + Jože TERŠEK
ČETRTEK, 12.5., sv. Leopold Mandić, duh., red.
19.00: + Janez in Marija KLEZIN
              + Angela MAVRI, 30. dan
              + Dragica ŠUSTER
PETEK, 13.5., sv. Fatimska Mati Božja
7.30: + Cilka HRASTNIK, obl. in sorodniki
19.00: + Franc JURKOŠEK, 1. obl.
               Angela TERBOVC in Janez
SOBOTA, 14.5., sv. Bonifacij, mučenec
19.00: + Katarina in Rudolf ZEMLJAK
           V zahvalo za srečno operacijo
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.5. 
 7.00: živi in + farani
          vse + DEŽELAKOVE (Harje)
9.00: + Jože in Angela ŽNIDAR
10.30: + Matilda KLADNIK in sorodniki

Praznik posebnega prijateljstva
Glede na vrednost, ki smo jo pripisali hčerkinemu slavju, 
smo po prijetnem kosilu v ožjem krogu sorodnikov popol-
dne v našo hišo povabili številne sorodnike, prijatelje 
in sosede. Imeli smo hišo odprtih vrat. Prav vsak je bil 
dobrodošel.

Dogajali so se čudeži … imela sem pripravljen nagovor 
… želela sem izraziti vsaj nekaj kratkih besed gostoljubja 
v našem prenovljenem domu. Pa ni bilo potrebno. Hčerkin 
novi Prijatelj je poskrbel, da se je tisto, kar sem si v srcu 
najbolj želela … odvijalo pred mojimi očmi. Vsak gost 
posebej je zmogel preseči zemeljske, človeške »vozličke« 
… zadišalo je po odpuščanju … hiša pa je bila vse do 
večera polna smeha in hvaležnosti, da smo lahko skupaj 
praznovali tako lep praznik. Na novo stkano prijateljstvo 
z Jezusom.

Še nekaj misli papeža Frančiška o srečanju z Jezusom
Za konec še nekaj misli papeža Frančiška o srečanju z Jezu-
som (iz knjige Prvo sveto obhajilo s papežem Frančiškom), 
ki so me tako nagovorile, da jih želim podeliti z vami:

»Najbolj pomembno in najlepše, kar se nekomu lahko zgo-
di, je srečati Jezusa: srečati se z Jezusom, ki nas ima rad, 
ki nas je odrešil, ki je za nas dal življenje. Srečati Jezusa. 
Hodimo, da bi srečali Jezusa.«

»Lahko se vprašamo: Kdaj bomo srečali Jezusa? … Vsak 
dan ga srečujemo. … Pri obhajilu, spovedi, v zakramentih 
… Vse naše življenje je srečevanje z Jezusom: v molitvi, ko 
gremo k sveti maši, ko delamo dobra dela …, ko mislimo 
na druge, ko nismo sebični, ko smo ljubeznivi …, v vsem 
tem srečujemo Jezusa. In prav to je življenje – hodimo, da 
bi srečali Jezusa.«

In prav to želim hčerki in vsem drugim prvoobhajankam 
ter prvoobhajancem. Da bi z našo pomočjo znali in zmo-
gli v življenju srečavati Jezusa in hoditi z njim po poti.

Sabina Vidmar
https://www.iskreni.net/mama-prvoobhajanke-ste-ze-kdaj-doziveli-da-bi-vas-nekdo-od-znotraj-objel/

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce po-
slušajo moj glas; jaz jih poznam in hodi-
jo za menoj. Dajem jim večno življenje; 
nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne 
bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi 

jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne 
more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče 

sva eno.« (Jn 10,27-30)

(Karmelska Mati Božja,  Marija Gradec)



Šmarnice, tudi solzice, so majniške cvetlice s sladko diše-
čimi in visečimi zvončastimi cvetovi. Zaradi nizke rasti in 
povešenih cvetov predstavljajo simbol Marijine ponižno-
sti in vdanosti. So simbol Marijine žalosti in bolečine ob 
sinovi smrti.
Začetki šmarnične pobožnosti segajo med Slovenci v sre-
dino 19. stol., vse se je začelo v ljubljanskem semenišču, 
potem pa se hitro razširilo po vsej deželi. Začelo se je z 
branjem posebnega molitvenika, kasneje so bila napisana 
edinstvena šmarnična berila. Ljudje se niso zbirali samo v 
cerkvah, ampak tudi ob vaških kapelah.  Kjer niso imeli 
vaških kapel, so sezidali nove, posvečene Mariji. Prav v 
času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo 
dobilo največ nabožnih pesmi.
Milo donijo majski zvonovi,
v vonju kipijo naši bregovi,
Materi sveti klanjajo se,
hočejo vneti zanjo srce.
(Matija Tomc)
Marija je s svojim »da« spre-
jela, da bo rodila Božjega sina, 
tako je izkazala čast Bogu. Ži-
vljenje ji je prinašalo mnogo 
skrbi, ki pa jih je znala predati in zaupati Bogu. Kot Jezu-
sova mati je Marija izkusila veliko bolečin, toda nikoli ni 
odgovorila z jezo, maščevanjem ali grožnjo. Zato razume 
naše bitke, naše pomanjkanje časa, naše skrbi in veselje. 
Pogosto si vzemimo čas zanjo, za molitev, zahvaljevanje, 
priprošnje ali – tišino, v kateri nam bo spregovorila in nas 
objela. 
Načini, s katerimi lahko v mesecu maju počastimo 
Marijo
- svojim družinam služimo povsem nesebično
- prepustimo svoje starševske skrbi Bogu
- zahvaljujmo se Bogu za svoje blagoslove
- prenašajmo bolečino, težave in razočaranja z dostojan-
stvom
- glejmo na Marijo kot na svojo mati (iskreni.net)

Nedelja Dobrega pastirja
Danes je 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastir-
ja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice. Povabljeni 
smo, da v svoje osebne in skupne molitvene namene vple-

temo tudi molitev za nove duhov-
ne poklice. 
»Dobri pastir da svoje življenje za 
ovce.« 
»Moje ovce poslušajo moj glas; 
jaz jih poznam in hodijo za me-
noj.« (Jn10,27)                                     (TT)

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
(Molimo vsak dan v mesecu maju)

Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel:
»Žetev je velika, delavcev pa malo.
Prosite torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt 9,37).
Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve
in tudi naše škofije
ter ji podari dovolj svetih duhovnikov,
stalnih diakonov, redovnikov in redovnic,
ki bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu
in uresničili svoje poslanstvo.
Stori, da bodo naše družine skupnosti ljubezni,
v katerih starši z veseljem sprejemajo otroke,
in daj, da bodo otroci odraščali v prijateljstvu z Bogom
ter postali poslušni navdihom Svetega Duha.
Okrepi mlade, da bodo verovali ljubezni
in spoznali veličino življenja,
ki je podarjeno v služenju drugim
v duhovniškem in redovniškem poklicu,
ter mnoge privedli k tebi,
edini Poti, Resnici in Življenju.
Ti, Gospod si naše upanje, vate zaupamo!
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Marija, Mati Cerkve,
izprosi nam resnično ljubezen do Cerkve!

V maju so po mnogih župnijah slovesnsti prvega obhajila. 
V Laškem bo letos prvo obhajilo 22. maja. Slovesnost ni 
močan dogodek samo za otroke, intenzivno ga doživljajo 
tudi starši, stari starši in drugi sorodniki, ki so povezani 
s pripravo s prvoobhajanci. Objavljamo razmišljanje 
mame prvoobhajanke, objavljene na spletu.

V naši župniji je 25 prvoobhajancev sprejelo prvo sveto 
obhajilo. Med njimi je bila tudi najina hčerka. Kljub 
temu, da je bila na ravni župnije organizirana duhovna 
priprava za starše – in smo se na veliko slavje tudi kot 
družina počasi pripravljali nekaj mesecev – me je do-
godek močno zadel. Do srca. Ali še bolje, predramil je 
mojega duha. Kako velike reči so se odvijale pred mo-
jimi očmi … pa samo v enem dnevu. Posledično se je 
razblinila tudi moja kronična neprespanost. Čutila sem 
en sam mir, veselje, povezanost.
Preplet dveh zakramentov
Zelo me je nagovorila misel prijatelja duhovnika, ki je 
dejal, da je prvo sveto obhajilo duhovno močnejši zakra-
ment kot sveta birma. Pa še res je. Prvo sveto obhajilo za-
objema kar dva zakramenta. Sveto spoved z odrešujočim 
in zdravilnim darom odpuščanja ter sveto evharistijo 
– čas za pogovor z Bogom, zahvalo, priprošnjo, čas za 
izročitev v božje varstvo, čas za spremenjenje in čudeže.
Sprejem tako pomembnih zakramentov za življenje je 
zame vsekakor dokaz, da najina hčerka odrašča tudi na 
duhovnem področju. In hkrati dokaz, da naš nebeški Oče 
že udejanja načrt, spisan za njeno življenje.

Hčerka je doživela notranji Jezusov objem
In tako je v nedeljo med slovesno sveto mašo, polno pet-
ja, pomenljivih besed in žarečih obrazov, prvič v življenju 
pod podobo kruha prejela Jezusa. Njeno otroško veselje 
in pričakovanje ob tej priložnosti je kar sijalo iz nje. Z 
obraza, njenih gest, njene sproščenosti in razigranosti.

In tega Jezusa je kot novega prijatelja v vsaki celici 
svojega telesa prinesla tudi vsem nam. Kot mir. Kot vez 
prijateljstva. Predvsem pa kot blagoslov. In tega je bilo 
vsekakor čutiti. Čudežno čutiti.


