
ŽGlasilo župnij Polhov Gradec in Crni Vrh
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Župnija na sinodalni poti
Skupnost je vedno močnejša, pomembno je, da na župnijah, v skupinah, 
sprejemamo tudi ljudi, ki še niso del našega občestva. Še posebej je občutek 
povezanosti pomemben za ljudi, ki se soočajo z bolečino in stisko, saj prijatelji 
na poti drug drugega podpirajo, se drug drugemu odpirajo, se počutijo sprejeti 
in povezani in tako lažje premagujejo preizkušnje, bolečino in stisko.
Za to, da imamo držo prijateljev na poti, moramo biti odprti za nove ljudi, 
pomladitev skupin, vključevanje družin. Biti moramo vztrajni pri tem, da 
različne ljudi vabimo v svojo sredo in k sodelovanju, saj je v veri težko hoditi 
sam, skupina pa nam daje občutek, da smo del skupnosti in krepi občutek 
pripadnosti.

Utrinek Božje besede
To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče 
nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji 
prijatelji, 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 Očeta. Niste vi mene izvolili, 
ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš 
sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To 
vam naročam, da se ljubite med seboj!« (Jn15,12–17)
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Mati dobrega sveta

izselili salezijance in druge duhovnike, jih 
odpeljali na Hrvaško ter jih tam izpustili. 
Iz zgodovine pa vemo, da jih je sprejel 
blaženi zagrebški nadškof dr. Alojzij 
Stepinac in jih razporedil po hrvaških 
župnijah.«
Gospod Maroša je večkrat pripovedoval, 
da je bilo Marijanišče vir za premnoge 
duhovne in druge poklice, tako da 
je veljalo: »Prekmurje je bilo žitnica 
duhovnih poklicev pa še treh škofov, eden 
je postal celo kardinal, Missia.«
Marija nam vedno stoji ob strani z 
dobrim nasvetom. Tudi pod križem, kjer 
je nastala prva skupnost posvečenih – 
stan evangeljskih svetov. Marija je Mati 
vseh duhovnih poklicev. Vse življenje je 
bila popolnoma predana svojemu Sinu 
Jezusu. Lahko bi rekli, da je njeno ime 
Odnos do Sina in po njem do Boga Očeta. 
Pa tudi odnos do ljudi, njenih otrok. Ona 
je polna Svetega Duha in je srednica 
k Sinu in po njem k Sveti Trojici. Čim 
bolj bomo povezani z njo, tem bolj nas 
bo ona povezala z Jezusom Kristusom. 
Kdor se izroči in posveti Marijinemu 
brezmadežnem Srcu, ga ona vodi v globine 
Jezusovega Srca, v neizmerne globine 
Božje ljubezni. Zato ima vsak duhovni 
poklic podlago: Po Mariji k Jezusu. Iz 
pobožnosti do Marije so vzniknili tudi 
številni duhovniški in redovniški poklici 
v naši župniji. V tej številki Poti boste 
lahko spoznali tudi izjemen redovniški 
poklic naše rojakinje iz Črnega Vrha, 
Antonije Kržišnik – sestre Terezije Deteta 
Jezusa, ki je letos marca dopolnila 73 let 
plodovitega redovniškega življenja in v 
94. letu izročila svoje življenje Bogu, ki 
mu je zvesto služila v karmeličanskem 

Vzklik iz litanij Matere Božje: »Mati 
dobrega sveta, prosi za nas« je leta 1903 v 
litanije umestil papež Leon XIII. Praznik 
je nastal v kraju Genazzano v škofiji 
Palestrina blizu Rima, kjer častijo Božjo 
Mater Marijo v čudodelni podobi, ki naj bi 
jo dobili iz Skadra v Albaniji, od koder je 
krščansko ljudstvo bežalo pred nasilnimi 
muslimani. V stoletjih se je pred to in 
podobnimi podobami dogajalo veliko 
nenavadnega, npr. sveti Alojzij Gonzaga 
je jasno spoznal Marijin klic in nasvet, naj 
vstopi v Družbo Jezusovo. Blaženi papež 
Pij IX. je že v mladosti častil Marijo, 
Mater dobrega sveta, ter pred njo opravil 
prvo sveto mašo, novo mašo, pa še bi 
lahko naštevali svetnike in blažene, ki so 
živeli iz Marijine duhovnosti.
V kroniki veržejskega Marijanišča 
je prekmurski salezijanec, duhovnik, 
misijonar in velik pospeševalec duhovnih 
poklicev Martin Maroša zapisal naslednje 
besede: »27. oktobra 1912 je mariborski 
škof Mihael Napotnik blagoslovil 
novi zavod ob navzočnosti množice 
ljudi, prvih salezijancev ter številnih 
cerkvenih in civilnih oblasti. Naslednje 
leto, 8. septembra, je bila dograjena 
in blagoslovljena kapela, posvečena v 
čast Mariji, Materi dobrega sveta. Njej 
me je moja mama, ki ima danes 96 let, 
izročila pred več kot 70 leti. Še istega 
leta se je začel v Marijanišču oratorij za 
otroke z obeh bregov reke Mure, pestro 
duhovno in kulturno življenje in nižja 
gimnazija, za mnoge dijake edino upanje 
na izobrazbo. Sedem let je bil v Veržeju 
tudi noviciat za salezijanske novince iz 
takratne avstroogrske monarhije. Nižja 
gimnazija je trajala do leta 1941, ko so 

redu. S tednom molitve za nove duhovne 
poklice smo stopili v Marijin mesec 
maj. Šmarnična pobožnost do Marije je 
izjemna priložnost, da ji izročimo svoje 
življenje, naše družine, svoje osebne 
duhovne boje. Predvsem pa vse tiste, ki 
v sebi čutijo Božji klic, da bi mu zmogli 
pogumno odgovoriti. Naj bo Marija za 
vse nas, predvsem pa za naše birmance, 
ki bodo v mesecu maju prejeli darove sv. 
Duha, Mati dobrega sveta. 

Pripravil: Bogdan Oražem, župnik

Kraljica
Ob tej besedi se vsakomur porodi vrsta 
predstav. Kraljica. Nekaj iz preteklosti. 
Velika, imenitna gospa. Morda modra in 
preudarna. Včasih prijazna. Občudovanja 
vredna. A žal kdaj tudi ošabna, ohola, 
razvajena. Oddaljena od ljudi, živeča 
v svojem svetu. Tudi ko drugim gre 
slabo, ona živi dobro. Vse vrste zgodb 
o kraljicah in njihovih lastnostih bi zdaj 
lahko naštevali, tudi na podlagi dejanskih 
zgodovinskih oseb.
A se bomo ustavili ob drugi kraljici. 
Kraljici, ki ji je posvečen mesec maj. 
Kraljici, ki, razen, da je upodobljena s 
krono, nima lastnosti zemeljskih kraljic. 
Kajti ona je kraljica nebes, še v litanijah 
molimo »Kraljica nebeška!«. Njene 
lastnosti, izražene skozi njeno življenje, 
so zares prave »kraljevske« lastnosti.
•	Je ponižna in skromna. »Glej, 

Gospodova služabnica sem, zgôdi se 
mi po tvoji besedi,« (Lk 1,38) odvrne 
angelu, ki ji oznani veliko poslanstvo, 
da bo mati Božjemu sinu. Čeprav 
izbrana za nekaj tako pomembnega, 

kot je rojstvo Jezusa, se ne prevzame, 
ampak ostane enaka kot prej, morda 
je le še bolj odgovorna. Ne potrebuje 
medijske pozornosti, ni vplivnica, ki bi 
bila to le zaradi lastne prepričanosti, a 
vendarle je vplivnica, še dva tisoč let 
po rojstvu. Zaradi drže, zaradi dejanj. 
Kajti kljub ponižnosti in skromnosti 
z vso odgovornostjo, s predanostjo in 
vero opravlja svoje nepredstavljivo 
poslanstvo – biti mati Božjemu sinu. 

•	Je skrbna in ko se v templju izgubi 
njen sin, dvanajstletni deček, ga išče 
vsepovsod. Neutrudno. In ko ga najde, 
mu tudi pove, kako jo je skrbelo … 
Zna povedati, izraziti skrbi, skoznje pa 
pokazati, koliko ji pomeni, kako rada 
ga ima. Ni ji dovolj biti le tiho in ob 
njem, tudi pove mu: »Tvoj oče in jaz 
sva te s tesnobo iskala.« (Lk 2,48) 

•	A zna biti tudi odločna, ponosna in trdno 
prepričana v to, v kar verjame. »Kar 
koli vam reče, storite,« (Jn 2,5) pravi 
na svatbi v Kani Galilejski, saj verjame 
v svojega sina, ve, da njen sin Jezus 
dela prav, v njeni drži se mešata vera 
in ponos. Ne nazadnje je ona vzgajala 
svojega sina, popolnoma predana in z 
globoko vero, da je vse, kar dela, prav, 
zato potem tudi sin dela tako. 

•	Zna tudi tiho trpeti in prenašati bolečino 
v sebi. Nič ne reče, ko njen sin umira 
na križu, pa čeprav je bolečina najbrž 
neznosna. »Mati žalostna je stala,« 
poje pesem. Razen solz ni v Svetem 
pismu nobene omembe besed. Ko je 
hudo, govori le njena tišina, govorijo 
njene solze. Sin nebeške matere umira. 
A zdi se, da ona čuti, verjame, da je za 
vsem nekaj več. Kljub vsemu človeška 
čustva prevladujejo. Umira namreč 
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»Sin Človekov«. A nekje v globini njene 
vere je verjetno že slutnja vstajenja.

•	 In Marija zna biti tudi zares kraljica. Ko 
jo po vnebovzetju krona sam njen sin, 
je dostojanstvena, ponosna, tudi vesela. 
Četudi je le opravljala svoje poslanstvo, 
je na vseh upodobitvah kronanja 
Marije zaznati neko globoko radost, 
saj nenazadnje vsakomur dobro dene, 
če dobi priznanje. In Marija, Kraljica 
nebes, ga dobi kar iz rok svojega – 
Božjega sina. Kaj je lahko še lepšega?

In ta Kraljica nebes je zavetnica naše 
župnije. Je kraljica, ki je bila rojena kot 
skromno dekle, ki je živela kot drugi, a 
predana poslanstvu – in bila na koncu 
vzeta v nebesa in kronana. Prav na vrhu 
našega oltarja, kadar se med mašo oziramo 
v njegovo krasoto, ko skozenj posijejo 
žarki jutranjega sonca, piše v latinščini 
»Nativ Reginae Coelerum« (Rojstvo 
kraljice nebes). Ponosni smo lahko, da je 
naša cerkev posvečena kraljici – Kraljici 
nebes. Kraljici, kakršna je le ena.

Marjan Bradeško

Oprostite, imate ogenj?
Pred mnogimi leti sem si binkošti 
predstavljal kot kaskaderski dogodek z 
veliko pirotehnike. Saj veste, plameni na 
glavah ljudi, ki stojijo v krogu, nad njimi 
pa golob s široko razprtimi krili. »Pridi, 
Sveti Duh.« Saj sem vedel, da je ta prihod 
velik in sila pomemben dogodek, vendar 
so mi oči venomer uhajale na tiste rdeče 
plamenčke na rjavkastih kodrih apostolov 
na freski. Gorečnost, ki se vidi od daleč; 
to bi bilo tako res prima krščanstvo! 
Nekaj kasneje sem očitno odrasel in v 

našega lastnega glasu, in se umiriti, da 
slišimo besede od zunaj. In obenem biti 
odgovorni do svojih besed, ki morajo mir 
graditi in ga vzdrževati.
Pridi. Vžgi. Prenovil boš. Mi pa bomo 
s Teboj živeli s polnimi srci vere in 
prerojeni.
(Kljub vsemu ni povsem nič narobe, če 
se komu rdeči plamenčki nad glavo zdijo 
prav imenitna zadeva. Le ne prižigajte 
jih sami, varno jih lahko ukreše le Sveti 
Duh.)

Roman Vučajnk, vitez malteškega reda

Beseda starejšim, 
invalidom, bolnim in ne 
samo njim
Vračam se v prvi teden aprila, v katerem so 
na šesti aprilski dan v slovenskih stolnicah 
obhajali veliki četrtek in krizmeno mašo. 
Pri tej maši je škof blagoslovil bolniško 
in krstno olje ter posvetil sveto krizmo. 
Posredujem vam besedilo, ki ga moli 
nadškof nad oljem pred obhajilom. 
Morda boste to leto z njim maziljeni tudi 
vi, ko boste prejeli zakrament bolniškega 
maziljenja. 
»Bog, Oče vse tolažbe, / po svojem Sinu 
si hotel olajšati bolečine bolnikov. / 
Prosimo, usliši verno molitev / in pošlji 
iz nebes svojega Svetega Duha Tolažnika 
v to olje, / ki si mu dal priteči iz zelenega 
lesa / za naše telesno okrepčilo. / Po 
tvojem svetem blagoslovu / naj to nebeško 
zdravilo varuje na telesu, duši in duhu 
vsakega, ki bo z njim maziljen. / Naj mu 
prežene vse bolečine, / vsako bolezen in 
vsakršno slabost. / Gospod, naj bo to 
olje sveto, za nas blagoslovljeno v imenu 
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

ospredje postavil predano odločitev teh 
apostolov, ki so s prihodom Svetega 
Duha očitno dobili še nekaj kalcija okoli 
hrbtenice, da so se tako mirno in pogumno 
podali v oznanjevanje Kristusovega nauka 
in v pričevanje o Jezusovem življenju. 
»Napolni srca svojih vernih in vžgi v 
njih ogenj svoje ljubezni.« Krščanstvo 
ne potrebuje dobrega vizualnega učinka, 
kot je ogenj v kodrih, da je privlačno, 
izpolnjujoče in smiselno. Srce človeka je 
tisto, ki potrebuje ogenj na gorivo vere, 
potrebuje smisel in namen, da lahko 
poganja delovanje vsega bitja. Tak ogenj 
ni dan samo apostolom, ampak vsem 
nam vernikom, ki nam ni treba čakati na 
osmojene lase, da se odločimo živeti kot 
kristjani in mirno ter pogumno stopati 
skozi življenje.
Še nekaj kasneje me je prevzela neka 
druga stvar iz binkoštnega doživetja. 
Apostoli so spregovorili in vsakdo, ki je 
poslušal, je slišal v svojem jeziku. Vsi so 
se umirili do te mere, da je nesporazum 
izginil in dovolil slogi prostor med 
ljudmi. »Pošlji svojega Duha in prerojeni 
bomo in prenovil boš obličje zemlje.« 
Če se pohecam: vsak starš si želi, da bi 
njegove besede vsak izmed otrok slišal v 
svojem jeziku in razumel sporočilo (roko 
na srce: ne samo otrok, tudi zakonec, da bi 
slišal in razumel). Torej ravno nasprotno 
od tistega, kar so doživeli ljudje ob 
babilonskem stolpu. Iz razumevanja 
besed prihaja razumevanje sogovornika 
in to razumevanje dovoli razumevanje 
njegovih potreb. Na tej točki velikokrat 
ugotovimo, da strah pred sogovornikom 
nima osnove. Spoznamo, da bojazni 
izvirajo iz nevednosti z dodatkom 
negotovosti. Dojamemo, da moramo le 
stopiti iz nemira, kjer se vrtinči le odzven 

Prejšnji mesec smo se ob tretji obletnici 
smrti spominjali ljubljanskega nadškofa 
in metropolita msgr. Alojza Urana. Naj 
navedem njegove besede v Marijinem 
mesecu maju: »Mama me je vedno 
spodbujala: Mariji se priporoči, Marija 
je mama. Marija te pozna in te ima rada. 
Pri njej sem opazil to gotovost, tako da 
sem se tudi jaz navzel te preproste in 
zaupne molitve k Mariji.« 
Zanimivo bi bilo slišati, kakšne spomine 
imate vi na šmarnični mesec maj. Starejša 
leta, vaše bolezni in tudi čas, ki ga imate 
nekateri v izobilju, so priložnost za 
drugačno doživljanje Marijinega meseca. 
Vem, da mnogi ne morete brati ali nimate 
knjige šmarnic za letošnje leto. Za otroke 
bodo o blaženem Alojziju Grozdetu, za 
odrasle pa o Božji služabnici Magdaleni 
Gornik. Hvaležni smo radiu Ognjišče, 
ki bo ves majnik prenašal sv. mašo z 
Brezij ob 19. uri s šmarničnim branjem o 
Terčelju. 
Že omenjeni prvi slovenski mučenec 
blaženi Alojzij Grozde je bil rojen v 
Marijinem mesecu, 27. maja 1923, 
torej pred 100 leti. Prof. dr. Anton Strle 
veliko govori o Grozdetovi pobožnosti 
do Marije. Čeprav ne omenja Brezij, 
je jasno, da je Grozde vdano molil tudi 
pred tamkajšnjo milostno podobo Marije 
Pomagaj.
V pesmi Lepi mesec maj pravi: Spet v 
deželo je prišel / lepi mesec maj, / s sabo 
ptičkov je privel / in zelenja v gaj … 
Šmarnic šopek bi nabral si / in Mariji v 
dar / bi v kapelici na vasi / ga položil na 
oltar. 
Vam vsem naj Bog podari duhovno veselje 
in vas spremlja s svojim blagoslovom!

Vaš bolnišnični duhovnik Miro Šlibar
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Molitev za kanonizacijo 
blaženega  
Alojzija Grozdeta
Vsemogočni Bog,
izvir vse svetosti in slava mučencev.
Našemu narodu si podaril čudovit zgled
blaženega Alojzija Grozdeta
v njegovi popolni hoji za Kristusom vse 
do prelitja krvi.

Evharistija, katero je imenoval Sonce 
svojega življenja, 
je duhovno krepila njegovo mlado dušo
v premagovanju življenjskih preizkušenj.
Pogosto prejemanje zakramenta sprave 
pa ga je usmerjalo na pravo pot za 
Kristusom,
našim edinim Odrešenikom.
Tako je mnogim mladim postal vzornik
zglednega krščanskega  življenja.

Iz ljubezni do bližnjega
je širil slavo Božjega kraljestva med 
svojimi vrstniki
ter jih navduševal za zvestobo Bogu, 
katoliški Cerkvi in narodu.
V duhu popolne pripadnosti Kristusu in 
Cerkvi
je za ceno mučeništva daroval svoje 
mlado življenje.

Dobri Oče,
podeli našemu narodu milost,
da ga bomo pred vesoljno Cerkvijo
smeli častiti tudi kot svetnika.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Antonija Kržišnik – sestra 
Terezija Deteta Jezusa
(16. junij 1929 – 26. marec 2023)
V 94. letu starosti in v 73. letu njenih 
redovnih zaobljub po bogatem in 
izpolnjenem življenju je dobro 
pripravljeno in  okrepčano s svetimi 
zakramenti nebeški Oče poklical k sebi 
Antonijo Kržišnik – sestro Terezijo 
Deteta Jezusa. Izhajala je iz globoko 
verne kmečke družine iz Črnega Vrha, 
kjer je s tremi sestrami in bratom 
preživela srečna leta svojega otroštva. V 
maju 1945 je zapustila svoj rodni kraj in 
se podala na pot izgnanstva. V taborišču 
v Špitalu ob Dravi se je priučila za 
zobno asistentko. Ob spremstvu dobrih 
slovenskih duhovnikov je prisluhnila 
klicu večne Ljubezni in zaprosila za 
sprejem v kontemplativni samostan 
karmeličank Himmelau v kraju St. Mihael 
v Labotski dolini na Koroškem. Vanj je 
vstopila 22. februarja 1949. Na praznik 
povišanja sv. Križa, 14. septembra 1950, 
se je s svetimi zaobljubami za vedno 
povezala s svojim Ženinom. Samostan, 
posvečen Presvetemu Srcu Jezusovemu, 
je postal njen drugi dom. Že od vsega 
začetka se je v njem dobro počutila. V 
sebi je ohranjala veliko hvaležnost za 
dom in domovino, za starše, za dar vere 
in poklica. Ko se je v skupnosti pokazala 
potreba po pomoči na samostanski porti, 
je s. Terezija z veseljem prevzela to 
nalogo. Skoraj večino svojega redovnega 
življenja je preživela na porti: z veliko 
ljubeznijo, ponižnostjo, s prizadevnostjo 
in z bogatimi darovi milosti in narave je 
naredila veliko dobrega svoji samostanski 
skupnosti in mnogim obiskovalcem. 
Odlikoval jo je čut odgovornosti in tiha 

zvestoba vsakodnevnim dolžnostim. 
Veliko je molila, v letih in desetletjih 
svojega redovnega življenja je ostala živo 
povezana s sorodniki in rojaki doma in po 
svetu. V slabosti, ki jo je z leti občutila, je 
rasla njena globoka vdanost za dopolnitev 
svojega življenjskega poslanstva. Na tiho 
nedeljo Gospodovega trpljenja, 26. marca 
letos, je mirno zaspala v Gospodu.

in premagali trpljenje,
v Njem se veselili.

Sveta Mati in Devica
nam bo pomočnica,
Svetega Duha nevesta,
priprošnjica zvesta.

Angeli in vsi svetniki
naši zavetniki
pa na potih nam življenja
bodo kot vodniki.

Vsem hvaležno izročimo
se v varstvo Božje,
da pogumno prepojimo
sebe v orožje.

Z njim se bomo vojskovali,
sebe premagovali,
z dobrim zlo obvladovali,
z Bogom kraljevali.

Ki prišel je, da bi stregel,
v jarem nas vpregel,
ki lahak je in prijeten,
svet in ne posveten.

Da polni bomo te ljubezni,
le bodimo trezni,
saj pri Bogu je mogoče,
kar z Njim človek hoče.

Ko Duhu srca vsi odpremo,
se šele zavemo,
kaj življenje je pošteno,
kako v Njem potešeno.

Karmen Kucler 

Birma
Polhov Gradec se pripravlja
zdaj na sveto birmo,
Svetega Duha pozdravlja
že občestvo verno.

Saj molitve so potrebne 
in priprave vnete
kot razmere so podnebne
nam za duše svete.

Ko ob škofu svojem Cerkev
se bo tukaj zbrala,
mlademu bo rodu vero
svojo spet predala.

V Duhu in molitvi zbrani
verni vsi kristjani,
bomo Bogu srčno vdani,
varni pred pogani.

Saj ljubezen do Gospoda
nas je prerodila,
da duhovna smo posoda,
v Jezusu krstila – vcepila.

Zdaj pa bo roka škofa
še nas posvetila,
ob molitvi vsega ljudstva
v nas Duha izlila.

Birmanci in botri izbrani
vez bodo sklenili,
da v življenju si ob strani
bi v oporo bili.

Da duhovno bi življenje
vsi zvesto gojili

Pogrebne slovesnosti 30. marca se je 
udeležilo veliko duhovnikov, dobrotnikov 
samostana, sorodnikov in sosester v 
znamenju hvaležnosti Bogu za dar 
življenja in za vse darove, s katerimi je 
s. Terezija postala za vse priča Božje 
ljubezni.

Sestra Elizabeta Brelih, Karmel 
Himmelau, St. Mihael, 19. 4. 2023
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Dar življenja
Kar šestdeset birmancev in deset 
animatorjev pa še dve izvrstni kuharici. 
Veliko preveč za Dom krščanskega 
bratstva bolnikov in invalidov na Zaplani. 
Zato se je bilo treba porazdeliti v dva 
vikenda v mesecu aprilu. Bližajoči se 
praznik svete birme smo oplemenitili 
z duhovnimi vajami. Naslonili smo 
se na Jezusovo zapoved ljubezni do 
Boga, do bližnjih in samega sebe. Moč 
in učinkovitost tega zlatega pravila 
življenja pa preizkusili še ob klepetu in 
prijateljevanju z invalidi, v nedeljo pa še 
s starši in botri. Rezultat pa je bil sledeč:

Na začetku nisem čisto vedela, kaj 
bomo tam počeli, o kakšnih temah 
se bomo pogovarjali. Kmalu pa smo 
skupaj odprli pogovor, kako sprejemati 
ljudi, ki so invalidi. Spoznali smo tudi 
vrste invalidnosti, saj smo naslednji dan 
pričakovali goste. Bili smo porazdeljeni 
v manjše skupine, v katerih smo se 
pogovarjali o invalidnosti, seveda pa 
tudi o raznih problemih najstnikov in 
doživljanju življenja okoli nas. Všeč 
mi je bilo to, da smo se tako povezali 
z animatorji in smo se jim lahko tudi 
zaupali. V soboto popoldne pa so k nam 
v goste povabili invalide. V moji skupini 
smo spoznali gospo Andrejo Golob, ki 
ima že od rojstva cerebralno paralizo. 
Pripovedovala nam je, kako ona drugače 
gleda na življenje. Kljub omejitvam 
in pomankanju določenih sposobnosti 
je hvaležna za vsako stvar, saj ve, da z 
Božjo pomočjo in svojimi prijatelji lažje 
premaguje vsakodnevne ovire v življenju. 
Čas je hitro minil in že smo bili v zadnjem 
dnevu na Zaplani, ki smo ga končali s 
sveto mašo. Posebna zahvala našemu 

župniku Bogdanu, animatorjem, ki so si 
za nas vzeli čas in živce. Da pa nismo 
bili  lačni, gre zahvala tudi odličnima 
kuharicama gospe Mimi in Tatjani.

Nina Jesenovec

V petek, 14. aprila, smo se birmanci 
odpravili na duhovne vaje na Zaplano. 
Tema duhovnih vaj je bila ljubezen do 
sebe, Boga, predvsem pa do drugega. 
Vstajali smo okoli sedmih zjutraj in se 
na svežem zraku malo ogreli, zapeli in 
zaplesali. Po jutranji telovadbi pa smo 
odšli na dober zajtrk, ki sta ga nam 
pripravili Mimi Janša in Tatjana Trontelj. 
Bili sta odlični kuharici, ki sta nam čez 
vikend priskrbeli obilo energije. Ker 
nas je bilo veliko, smo se razdelili v tri 
skupine. Cerebralno paralizo, tetraplegike 
in paraplegike. Pogovarjali smo se o 
njihovih boleznih in naredili predstavitve, 
da pa je šlo vse po načrtu, so nam pomagali 
tudi naši super animatorji, ki so skrbeli za 
nas in nas zabavali. Govorili smo tudi o 
Nicku Vujičiću, možu brez okončin, ki 
nam je dal zgled in nas opomnil, kako 
vredno življenje sploh je, saj je vsak 
človek nekaj posebnega. To pa so nam 
v živo povedale tudi osebe z različnimi 
paralizami. Osebno sem spoznal Urbana 
in Ano, par s cerebralno paralizo, ki sta 
k nam prišla v okviru Sončka, društva 
ljudi s cerebralno paralizo v Sloveniji. Z 
njima smo se v skupini pogovarjali eno 
uro, ki pa je kar hitro minila, saj sta bila 
Urban in Ana zelo zgovorna. Lahko smo 
ju vprašali karkoli. Na koncu smo imeli 
še mašo ter se še malo podružili s svojimi 
birmanskimi botri ter starši. Ta vikend 
je bil zame res poln lepih spominov in 
trenutkov s prijatelji. 

Matija Čuden

Na predzadnji vikend v aprilu smo se 
odpravili na težko pričakovane duhovne 
vaje na Zaplano, ki je res majhen kraj, 
ampak zato toliko lepši in zanimivejši. 
Razdelili smo se v tri skupine in v moji 
smo se res dobro povezali, razumeli 
in dopolnjevali. Skupaj smo delovali 
kot močna skupina polna dobrih idej. 
Animatorji so bili res super, skupaj smo 
se zabavali, smejali in se pogovarjali tudi 
o resnejših in globljih temah. V soboto 
so nas obiskali invalidi in Blaž je tako 
za nekaj časa postal del naše skupine. Z 
nami je delil svoje življenjske izkušnje 

Nedeljski evangeliji v maju
7. maj – peta velikonočna in nedelja 
(Jn 14,1–12)
Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, 
kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« 
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica 
in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni. Če ste spoznali 
mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. 
Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«

14. maj – šesta velikonočna nedelja 
(Jn 14,15–21)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
»Če me ljubite, boste izpolnjevali moje 
zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in 
dal vam bo drugega Tolažnika, da bo 
ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki 
ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi 
in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja 
pri vas in bo v vas.« 

21. maj – sedma velikonočna nedelja 
(Jn 17,1–11)
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti 
nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. 

Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča 
tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim 
človekom, da bi dal večno življenje 
vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje 
pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega 
resničnega Boga, in njega, ki si ga 
poslal, Jezusa Kristusa.«

28. maj – binkošti 
(Jn 20, 19–23)
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, 
ko so bila vrata tam, kjer so se 
učenci zadrževali, iz strahu pred Judi 
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje 
in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je 
to rekel, jim je pokazal roke in stran. 
Učenci so se razveselili, ko so videli 
Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 
»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene 
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je 
to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 
»Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe 
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«

in prepričanja, ki so ga pripeljala do 
tega, kar je sedaj. Povedal nam je, da je 
treba gojiti dobre medsebojne odnose, 
da se je vedno, ko padeš, treba tudi 
pobrati in z dvignjeno glavo nadaljevati 
to čudovito od Boga poslano življenje. 
Zaplano si bom zapomnila predvsem po 
druženju s prijatelji, petju, dobri hrani in 
pa poglobitvi moje vere. Preživela sem 
res lep in nepozaben vikend, ki mi je 
vlil poguma, novih moči in vere vase, v 
bližnje in v Boga.

Neža Kovač
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Urnik dogodkov:
	1. maj – Jožef Delavec, začetek 

šmarnic 
	4. maj ob 20h na Brišah – maša 

na čast sv. Florijanu in blagoslov 
gasilcev

	7. maj ob 8h Črni Vrh – blagoslov 
gasilcev, sledi sprevod in maša za 
pokojne gasilce

	11. maj ob 19h – začetek tridnevnice v 
pripravi na prvo sveto obhajilo

	12. maj ob 17.30 – spoved za 
prvoobhajance in njihove starše 

	13. maj ob 8.30 – srečanje za 
ministrante

	14. maj ob 10h – slovesnost prvega 
svetega obhajila 

	15. maj ob 20h – prošnja maša na 
Brišah

	16. maj ob 20h – prošnja maša na 
Prapročah

	17. maj ob 20h – prošnja maša v 
Dvoru

	18. maj – Gospodov vnebohod 
	19. maj ob 19h – začetek binkoštne 

devetdnevnice v pripravi na sveto 
birmo

	20. maj ob 8.30 – misijonsko-
karitativna skupina

	21. maj ob 10h – žegnanje pri 
Sv. Uršuli na Setnici, blagoslov 
motoristov in kolesarjev

	25. maj ob 18h – srečanje s škofom 
birmovalcem

	27. maj ob 8.30 – pritrkovalski 
krožek

	28. maj ob 10h – slovesnost svete 
birme

	29. maj ob 19h – Setnik – prošnja 
maša

 Veroučni kotiček
“Spet kliče nas venčani maj, k Mariji na 
zemeljski raj.” Tako pojemo v najlepši 
majniški pesmi, ki nas z izjemnimi 
besedami vabi k Marijinemu češčenju. 
Tudi letos smo še posebej vabljeni k 
šmarnicam, na obisk svete maše. Vemo, 
da se mame z veseljem odzovejo na naše 
prošnje, če le morejo. Tudi Marija kot 
naša nebeška mama z veseljem posreduje 
naše prošnje svojemu Sinu. Zato se le 
zatekajmo k njej z našimi prošnjami in 
molitvami.
Mesec maj je zelo priljubljen, zato je 
primeren za podeljevanje zakramentov, 
predvsem za prvo obhajilo, birme 
in poroke. Veroučenci se že pridno 
pripravljajo na prvo sveto spoved in prvo 
obhajilo, birmanci so že bili na duhovnih 
vajah in se bodo z devetdnevnico 
pripravili na birmo.
Kaj pa so zakramenti? Zakramenti so 
zunanja sveta znamenja, po katerih Bog 
deli tiste milosti, ki so za naše življenje 
bistvenega pomena: sveti krst, sveta 
spoved, sveto obhajilo, sveta birma, sveto 
bolniško maziljenje, sveto mašniško 
posvečenje in sveti zakon. V obhajanju 
krščanskih skrivnosti v zakramentih 
gre za srečanje z Jezusom Kristusom 
(katekizem KC9)
Pomembno je, da se vse župnijsko 
občestvo poveže v molitev za 
prvoobhajance in birmance. Toplo 
vabljeni, da se v največjem številu 
udeležimo tridnevnice za prvoobhajance 
in devetdnevnice za birmance.

Marjana Korošec

Obvestila in vabila

Šmarnice
Blaženi Alojzij Grozde – vzornik za naš 
čas so letošnje šmarnice za otroke, ki 
so nastale ob stoti obletnici rojstva bl. 
Alojzija Grozdeta, ki je bil goreč kristjan 
in vdan Marijin častilec. V svojih 
pesmih je opeval lepoto in dobroto 
nebeške Matere, h kateri se je tako rad 
zatekal v svojih stiskah in težavah. 
Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano 
z revščino, žalostjo in osamljenostjo. 
Njegova iskrena in trdna vera ga je 
stala celo življenje. V šmarnicah bomo 
Grozdetovo pot spoznavali skupaj 
z najstnikom Filipom in njegovimi 
mladostnimi preizkušnjami, iskanjem 
mesta v svetu in družbi. Na voljo so tudi 
nalepke, podloga in pohvale. Za vsak 
dan boste lahko otroci prejeli nalepko za 
liturgični zvezek, na koncu meseca pa 
najbolj zvesti tudi nagrado. Po dogovoru 
bodo šmarnice med tednom tudi na 
podružnicah. Ko bodo prošnji dnevi, 
bodo šmarnice združene s prošnjim 
dnem ob 20h. Ob sobotah bodo šmarnice 
skupne v župnijski cerkvi. Takrat lahko 
otroci dobite tudi nalepko za nedeljo.

Čiščenje župnijske cerkve: 
6. maj – Dolenja vas, Dvor, Belica, Babna 
Gora, Hrastenice in Log
13. maj – Pristava, Podreber in Srednja vas
20. maj – stari del Polhovega Gradca
27. maj – novi del Polhovega Gradca
3. junij – Potok

Božja otroka sta postala:
Žak Gerjolj, Setnik 28
Ema Bizjan, Polhov Gradec 28

Od nas je odšel:
Miha Burjek, Črni Vrh 53
Jernej Žerovnik, Babna Gora

Priporočamo jih v molitev!

Oddane maše: 
2 x za mir v Libanonu; 
2 x za papeža in mir ter edinost v cerkvi; 
† Alojzija in Izidor Žerovnik.



Mašni nameni v maju

Župnija Polhov Gradec, Polhov Gradec 31, 1355 Polhov Gradec 
Župnik: Bogdan Oražem  |  tel.: 3645-124, 041/578-505 
E-mail: bogdan.orazem@siol.net  |  http://zupnija-polhov-gradec.rkc.si/ 
Avtorji osebno odgovarjajo za vsebino svojih prispevkov.

 

Izdaja župnijski urad Polhov Gradec. Odgovarja župnik Bogdan Oražem. 

 

 

 

 
1 
Po 

Jožef  
Delavec 

19h   

2 
To 

Atanazij 
Veliki, škof  

19h  † Jernej Založnik – obl. 

3 
Sr 

Filip in Jakob, 
apostola  

18h  

19h 
ČV † Franc Dolenec, Guglov 
† rodbina Praprotnik in 
Kozjek 

4 
Če 

Florijan, 
mučenec  

19h 

20h  
† Jernej Žerovnik – 7. dan 
BRIŠE – na čast sv. Florjanu  

5 
Pe 

Angel, muč. 
prvi petek 

19h  † Matevž Trnovec 

6 
So 

Dominik 
Savio, dijak  
prva sobota 

8h 

19h  
DVOR † Jože Laznik – obl. 
† Vinko in Ivana Zibelnik, 
Hrastenice – obletna 

7 
Ne 

5.velikonočna 
nedelja 

7h 

830  
10h 

za žive in rajne župljane 
ČV † Ivana Justin – obletna 
† Avguštin Jankovec 

 STANOVSKA ZA OTROKE 
 Da bi bila Marija s svojim zgledom življenja Mati 

in vzor vsem otrokom in mladim. 
8 
Po 

Bonifacij 18h 

19h 
ČV † Miha Burjek, 30. dan 
† starši in Terezija Marolt, 
PG 14 

9 
To 

Pahomij 19h   

10 
Sr 

Job, sveto-
pisemski mož 

18h  

 
19h 

ČV † Franc in Marijanca 
Kržišnik 
† Terezija Vrbnjak – obletna 

11 
Če 

Majul, 
mučenec 

19h  † starši, bratje in sestre 
Koritnik 

12 
Pe 

Leopold 
Mandić 

19h   

13 
So 

Fatimska Mati 
Božja  

19h  † Franc in Marija Trnovec 

14 
Ne 

6.velikonočna 
nedelja – 
PRVO SVETO 
OBHAJILO 

7h 

830  
10h 

† Marija in Anton Košir 
ČV † Ivana Oblak 
za prvoobhajance in njihove 
botre in starše 

 STANOVSKA ZA DORAŠČAJOČE 
 Da bi  naši prvoobhajanci sprejeli Jezusa za 

svojega najboljšega prijatelja. 
15 
Po 

Zofija, 
mučenka 

19h 

20h 
† Blaž in Julijana Čepon 
BRIŠE – prošnja maša 

16 
To 

Janez 
Nepomuk 

20h 

 
PRAPROČE – prošnja maša 
 

17 
Sr 

Jošt, 
puščavnik  

18h  

20h 
ČV † Vinko Dolenc 
DVOR – prošnja maša 

18 
Če 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

8h  

18h 

19h 

 
ČV 
† Alojzij Malovrh, Pristava – 
obletna 

19 
Pe 

Urban I., 
papež 

19h 

  
 

20 
So 

Bernardin 
duhovnik 

19h  † Jure Gerjolj – obletna 

21 
Ne 

7.velikonočna 
nedelja 

7h 

830  
10h 

† Anton in Ana Založnik – obl. 
ČV † Kuclarski iz Butajnove 
SETNICA – žegnanje 

 STANOVSKA ZA MLADINO 
 Da bi bil blaženi Alojzij Grozde zgled vsem 

mladim na poti rasti v svetost.  
22 
Po 

Marjeta, 
redovnica 

19h  † Ivanka Cankar 

23 
To 

Socerb 
mučenec 

19h  

24 
Sr 

Marija 
Pomagaj  

18h  

19h  
ČV † Frančiška Bizjan – obl. 
† Alojz Jesenovec, Belica 5 

25 
Če 

Gregor VII., 
papež 

19h  † Mrzlikarjevi s Praproč 

26 
Pe 

Filip Neri, 
duhovnik  

19h 

 
† Julijan Kuclar, Pristava – 
obletna 

27 
So 

Alojzij Grozde 
mučenec 

19h  † Jernej Žerovnik – 30. dan 

28 
Ne 

BINKOŠTI –  
SLOVESNOST 
SV. BIRME 

7h 

 830  
10h 

† Marija Trnovec Jurjeva obl 
ČV † Kopač 
slovesnost sv. birme 

 STANOVSKA ZA STARŠE 
 Da bi  bili naši birmanci odprti za navdihe Sv. 

Duha. 
29 
Po 

Marija, Mati 
Cerkve 

19h 
20h  

 
SETNIK – prošnja maša 

30 
To 

Kancij in 
oglejski  muč.  

19h   

31 
Sr 

Obiskanje 
Device Marije  

18h  

19h 
ČV † Jože Justin – obletna 
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Posvečeno bodi Tvoje ime … 

»Vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda 
Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu!« 

(Kol 3, 17) 
 


