
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Tolažnik Sveti Duh pa,  
ki ga bo Oče poslal  
v mojem imenu,  
vas bo učil vsega  
in spomnil vsega,  
kar sem vam povedal.  
Mir vam zapustim,  
svoj mir vam dam;  
a ne, kakor ga daje svet,  
vam ga dam jaz.  
Vaše srce naj se  
ne vznemirja in se ne plaši. 

 

(Jn 14, 26-27) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

666 ...    VVV EEE LLLIII KKK OOO NNN OOO ČČČNNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

Maj je. Mesec cvetja, v katerem se 
ponovno prebudi pomladno življenje 
v vrtovih, na drevesih in na poljih …  
Naj ostane človek, kristjan, kot led? 

Z Marijo se je začela pomlad novega 
krščanskega življenja. 

 Kot je maj najbolj  
ljubek mesec, tako 
 je Marija vsa lepa.  

Da bi to opazili,  
nam je v vzpodbudo  

šmarnična  pobožnost. 
 

Po: A. M. Slomšku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      KKK AAA KKK ŠŠŠ NNN AAA    JJJ EEE    CCC EEE NNN AAA    MMM III RRR UUU ???    
 

 
 

 

Mir je dandanes morda najpogosteje 
uporabljena beseda. Neštetokrat je 
zapisana, izgovorjena in obljubljena. 
Doživljamo pravo poplavo govorje-
nja o miru. Toda tega miru ni in ni. 
Kako to, da nikakor ne uspe? 
 

Morda nam bo do odgovora pomagala 
judovska modrostna zgodba, ki po 
svoje razlaga svetopisemsko poročilo 
o stvarjenju: 
 

Judovski modreci pripovedujejo, da 
so prvi protest v zgodovini naslovila 
na Boga drevesa v gozdu. Bilo je na 
šesti dan stvarjenja, ko je Bog ustvaril 
človeka. Drevesa so se pritožila: 'Gos-
pod vesoljstva, nas si ustvaril tretji 
dan. Ukazal si nam, naj rastemo, cve-
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timo, obrodimo sadove in prekrijemo 
zemljo z zelenim listjem. Toda danes, 
šesti dan stvarjenja, si ustvaril člove-
ka in mu dal med drugim sposobnost, 
da izdeluje uničevalna orodja. Dvignil 
se je nad nas, da bi nas posekal, razre-
zal na kose, obdelal in oblikoval v les. 
Kako naj vendar preživimo, Gospod, 
kako naj izpolnimo poslanstvo, ki 
si nam ga ti dal?' 
 

Bog je takole odgovoril ogorčenim 
drevesom: 'Dajem vam čisto preprost 
nasvet: uprite se in ne dajajte svojega 
lesa, da bi iz njega človek izdeloval 
ročaje sekir in žag, s katerimi vas 
ogroža. Namesto da bi se upirali proti 
meni, se zedinite. In poskrbite, da 
nihče od vas ne bo izdal svojih pri-
jateljev. Vsi kakor eden odklanjajte, 
da bi dajali les.' 
 

Menim, da ima ta zgodba pomembno 
sporočilo za naš čas. Božji nasvet dre-
vesom obrnimo nase. Ne pustimo 
se zlorabiti za »ročaje« in za orodje 
sovraštva in zla. 
 

V svojem prizadevanju, da bi uresni-
čili popoln in trajen mir v pravičnosti, 
pa kristjani vemo še za neko besedo, 
ki je močnejša od vseh človeških be-
sed. Izrekel jo je tisti, ki nosi na rokah, 
na nogah in na srčni strani znamenja 
človeškega nasilja in hudobije. A nje-
gove rane sijejo v poveličanju. 
 

Po vstajenju je učencem pokazal te 
roke in stran, jim zaželel in podaril 
mir, kakor bi hotel reči: 'Poglejte, za 
kakšno ceno je ta mir pridobljen, 
kako drago je plačan!« 
 

Po: Ozare – TV Slovenija 1995 

 
 
 

 

 MARIJA - YOUCAT  

 katekizem za mlade     
 

 

Kako je Marija tudi 
naša mati? 
 

Marija je naša mati, 
ker nam jo je Jezus, 
Kristus, Gospod, dal 

za mater. (KKC 963–966, 973) 
 

 »Žena, glej, tvoj sin (…) Glej, tvoja 
mati!« (Jn 19,26-27) Te besede, ki 
jih je Jezus s križa povedal Janezu, 
je Cerkev vedno razumela kot za-
upanje celotne Cerkve Mariji. Tako 
je Marija tudi naša mati. Smemo jo 
klicati in jo prositi za priprošnjo pri 
Bogu. 
 
 

 

  SVETI DUH  
 

 

Včasih se počutim izgorel 
in prazen. 
Navdušenje je izginilo. 
Zdi se mi, da v meni nič več ne tli.  
Vse v meni je hladno in sivo kot pepel. 
Zato si želim ognja, ki je nekoč gorel. 
 

Ko si ti v meni ta ogenj, takrat v 
moji notranjosti kar vre.  
Naenkrat sem poln idej.  
Tudi druge okužim z njimi.  
In v meni je toplo - in toplo postane 
vse okoli mene.  
 

Sveti Duh, bodi v meni tista 
žerjavica, ki greje tudi druge. 
Bodi v meni ogenj, ki bruha iskre in 
tudi v drugih vzbuja življenje.  
 

Sveti Duh, naj te čutim kot ogenj,  
ki nas v notranjosti povezuje in 
ustvarja skupnost.           ('mladostnik') 
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NEDELJA 6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Gotard         * ŠMARNICE  
 

5. 5. 2013 
 

PRVA  

 

7.00 
9.00 

10.30 

… za žive in rajne farane 
… za + Marjana PIŽORNA (obl.) 
… za + Cvetka RAKUN (obl.) in vse RAKUNOVE                
… za + Janeza, Štefanijo ŽELEZNIK, CAJHNOVE  
… za žive in rajne gasilce                * m.: J.B., J.B., J.K. 
     

PONEDEL. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov  * ŠMARNICE  
 

6. 5. 2013 
PROŠNJI DAN 

 

07.00 
19.00 

… za + Žorža GROSS 
… za + Dominika PIRNAT 
 

TOREK Gizela, opatinja * Flavija Domitila, mučenka   * ŠMARNICE  
 

7. 5. 2013 
PROŠNJI DAN 

 

7.00 
19.00 

… za + Nežo POVŠE 
… za + Iva180nko ROVŠNIK in 2 Franca 
 

SREDA Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice         * ŠMARNICE  
 

8. 5. 2013 
PROŠNJI DAN 

 

7.00 
19.00 

… za + Julijana HROVAT 
… za + Jožico LAH in vse njene 

ČETRTEK GOSPODOV VNEBOHOD * Izaija, prerok        * ŠMARNICE  
 

9. 5. 2013 
 
 

 

7.00 
 

18.30 
19.00 

… za + Terezijo URATNIK 
… za + Silvo NOVAK                 * maš.: Janez B., Jože K. 
    adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marijo in Slavka HADŽIČ (obl.) 

PETEK Job, svetopisemski mož * Trsatska M. b.         * ŠMARNICE  
 

10. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
19.00 

 

… za + Tilko (obl.) in 2 Karla ZAVRŠNIK 
… za + Stanka TAVČER 

SOBOTA Mamert, škof * Ignacij Lakonijski, red.            * ŠMARNICE  
 
 

11. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
16.30 
19.00 

 

… za + Stanislavo DUCMAN  
… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Jožico EMERŠIČ (1. obl.) 

NEDELJA 7. VELIKONOČNA * Leopold Mandič, red.      * ŠMARNICE  
 

12. 5. 2013 
 

 

 

7.00 
9.00 

10.30 

… za žive in rajne farane 
… za + Silva OŽIR (obl.) in Franca 
… za + Marijo SATLER in Ano KUHAR (obl.)  
… za + Vincenca (obl.) in Angelo ZAGORIČNIK  
            ter ostale ZAGORIČNIKOVE 

                                                                  * maš.: Janez B., Jože K. 

    05.05.  –  12.05.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona nameravata 
skleniti: Denis Kolman, Polzela in Ta-
deja Praprotnik, Andraž nad Polzelo.  
 
 

 

To nedeljo, 5. maja bodo pri maši ob 
10.30 prisotni in aktivno sodelovali 
tudi gasilci. Dan prej, 4. maja namreč 
goduje njihov zavetnik sv. Florjan. 
 
 

 

To nedeljo, 5. maja bo krščen Jakob T.  
 
 

 

V ponedeljek, 6. maja ob 20. uri bo v 
župnišču na Polzeli redna seja ŽPS. 
 
 

 

V torek, 7. maja ob 16. uri bo v Domu 
sv. Jožefa Celje tečaj priprave na krst 
otroka - za starše in botre. 
 
 

 

V sredo, 8. maja bo župnijska pisarna 
zaradi rekolekcije v dekaniji zaprta.  
 
 

 

V petek, 10. maja bo v atriju Doma sv. 
Jožefa v Celju gostovala klapa Pasika 
iz Kostanja pri Splitu. Večer dalma-
tinskih pesmi se bo pričel ob 19. uri. 
Vstop prost. 
 
 

 

V soboto, 11. maja bo krščen Nik P. 
 
 

 

Mladi so v soboto, 11. maja ob 17. uri 
vabljeni na Ptujsko goro na 9. Marija-
fest. Gostovala bosta p. Janez Ferlež 
in pevska skupina z Vidma pri Ptuju. 
Tekmovalni del se prične ob 18. uri.  
 

 
 

 

V nedeljo, 12. maja 
bodo mašo ob 10.30 
pripravili učenci 1. 
in 2. razreda. K njej 
so lepo vabljeni star-
ši z otroki, ki so bili 
krščeni od maja 2012 do maja 2013.   

 
 

 

V nedeljo, 12. maja bo krščen Mark R. 

 

 

  SALEZIJANCI 
 

 

Leta 2015 bomo 
obhajali 200-letnico 
rojstva »očeta in učitelja mladih«. Že 
štiri leta poteka svetovno popotovanje 
svetnikovih relikvij po vseh državah 
sveta. Letos prispejo tudi v Slovenijo. 
V celjski škofiji jih bomo sprejeli to 
soboto, 11. maja. Ob 17. uri bo v Don 
Boskovem centru v Celju program 
ob sprejemu. Ob 19. uri sv. maša ob 
sodelovanju mladih. Ob 20.30 se bo 
pričel duhovni večer za mlade iz žup-
nije, dekanije in škofije ... V nedeljo, 
12. maja bo prva sv. maša ob 8. uri, 
osebna počastitev, molitev; ob 10. uri 
bo sv. mašo daroval škof dr. Stanislav 
Lipovšek; ob 12. uri pa bo slovo. 
  
 

 

  PROŠNJA  
 

 

Cerkveni ključar pri 
podružnični cerkvi 
na Gori Oljki je zad-
nje čase pogosto 
pripovedoval in 
opozarjal, da so 
zvonovi v zvonikih zaradi 
dotrajanosti nekaterih delov postali 
nevarni. Tudi strokovnjaki, ki smo jih 
naprosili za natančen pregled so ugo-
tovili isto ... Zato je potrebno izvesti 
temeljito obnovo. Delo bodo izvedli 
delavci podjetja Krn iz Moravč, ki se 
ukvarjajo izključno s to dejavnostjo 
in so v zadnjih letih uredili zvonjenje 
po številnih cerkvah v Sloveniji, Italiji 
in Avstriji ... Obnova pa bo seveda po-
vezana s stroški. Po dolgem času vas, 
ljudje bobre volje, ponovno prosim: 
združimo moči in s prostovoljnimi 
prispevki omogočimo to delo!     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


