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MAJ–VELIKI TRAVEN

MARIJIN MESEC -  Š M A R N I C E    
6.-NED.=DOMINIK S.  7.Za žive in p. farane,          10.-

BIRMA      Za birmance,njihove družine,botre,
Pok.Gajšek,sor.,  Pok Bezget sor.,  VIDEŽ=15.-po

namenu gasicev Za blagoslov in  BOŽJE varstvo.
7-PON=GIZELA PROŠNJI DNEVI  Ž=18.30-Zvonko

Korošec  
8.TOR =VIKTOR(ZMAGO) PROŠNJI DNEVI  K=18- po n.

Brezm.                       
9.SRE.=IZAIJA PROŠNJI DNEVI LAP.18-Stanko Uršič obl. 

10.ČET.=VNEBOHOD   9.-v zahvalo    18.-Bojan
Sinič

11.PET=ODO, IGNACIJ 18.- Ivan Košič 
12-SOB=LEOPOLD, PANKRACIJ     14.- za blag.v zakonu:

Vuk Marjana in Dani  
13-NED= FARNO ŽEGNANJE,FATIMSKA MB

SERVACIJ  7. Za farane, tudi za še nerojene, Slavko
Kovač,Zinka Ogrizek obl.,10.-Anton,Marija Sagadinobl

Stanko Uršič,   Helena,Janez Orešič obl.,

Jožef,Martina Berglez, Bojan Sinič
BLAGOSLOV »ČMRLJEV« MOPEDISTOV IN

MOPEDOV

ROŽLJANJU JEDRSKIH VELESIL IN
EKONOMSKIH CENTROV MOČI SE

NAJBOLJE ZOPERSTAVI – KAKOR JE ŽE
NEMALOKRAT POKAZALA ZGODOVINA –

REAKTOR TIHE IN SKRITE MOLITVE. 
(Družina 6.5.2018)

Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas
izvolil in vas (Jn 15,9–17) JEZUS na zadnji

večerji apostolom; Kakor je Oče mene
ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite

v moji ljubezni! 
 Če se boste držali mojih zapovedi,

boste ostali v moji ljubezni, kakor sem
se tudi jaz držal zapovedi svojega

Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal, da bo moje

veselje v vas in da bo vaše veselje
dopolnjeno. 

veselje: v SZ je veselje pojmovano kot značilnost odrešenjske
dobe in eshatološkega miru; v podobnem smislu se pojavlja
tudi v evangelijih. Pri Jn so učenci, ki živijo novo življenje,
že tu deležni veselja vstalega Kristusa. Za to veselje, ki ga

v globini srca lahko čutimo tudi sredi trpljenja, si mora
prizadevati vsak kristjan, saj le z njim lahko doseže polnost

svojega življenja. - 

12 To je moja zapoved, da se
ljubite med seboj, kakor sem vas

jaz ljubil. 
13 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. 
16 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.  

 17 To vam naročam,
da se ljubite med seboj!« 

LJUBEZEN IN VESELJE

Kakor ima vsa zemeljska toplota in
svetloba izvor v soncu, tako vsaka
človeška ljubezen temelji v Božji

ljubezni. Ljubezen med možem in
ženo, med starši in otroki, med

zaročencema, med
prijatelji, sorodniki, znanci,
sosedi ali komerkoli izhaja
iz ljubezni, ki jo izžareva
Božje sonce – če je le
nesebična, če je odraz
ljubezni med Očetom in
Sinom ter med Sinom in

njegovimi učenci. Tako ljubiti pa
pomeni izpolnjevati Jezusovo

zapoved.
Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje je  
znamenje življenja, ki se prebuja, raste, 
razcveta in rodi sadove. Jezus je vesel, 
ker s svojim učlovečenjem, 
razodevanjem učencem, oznanjevanjem 
evangelija in uresničevanjem 
odrešenjskega načrta pospešuje rast, 
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razcvet in dovršitev mesijanske dobe. 
Veseli se, čeprav ve, da ga še to noč 
čaka Oljska gora in naslednji dan 
Kalvarija. Njegova ljubezen se bo prav v
trpljenju v vsej polnosti razcvetela in bo 
prav na Kalvariji rodila najžlahtnejši sad.

Tega Jezusovega veselja naj bodo
deležni tudi njegovi učenci. Za sedaj je
še nepopolno – tudi oni bodo morali iti

vsakdo na svojo Oljsko goro in nesti   križ  
vsak na svojo Kalvarijo – a bo prišel čas
njihovega dokončnega veselja, ki bo
popolno. Enako velja za vse nas, ki

ostajamo Jezusovi učenci. Nikoli nam Jezus
ni dejal, da bo naše veselje tukaj popolno;

vsakdo izmed nas mora kdaj tudi po poti
trpljenja in preizkušenj, čeprav je tudi veselje
del našega vsakdana. A tisto pravo, pristno,

popolno veselje nas zagotovo čaka; 
prvi korak k slednjemu 

pa je izpolnjevanje njegove volje: 
»Da se ljubimo med seboj, kakor nas je

on sam ljubil.« Po: Beseda da Besedo

Marija!  Marija,       v tebi pozdravljam  milino žene, 
skrivnost

nosečnosti, 
smehljaj matere.

V tebi slavim 
veliko upanje

sveta,  klice
življenja, 

rojstvo človeka.
V tebi molim 
delovanje Očeta,  moč Duha,  milost Boga.  Od tebe
izprosim   ljubezen matere,   nežnost žene,  molitev

ljubljenih, 

zdaj in v uri moje smrti. Anton, Rotzetter,
Zakladnica molitve

Zakrament sv.Duha bo  podelil
g.Janez Lesnika kanonik.

NAJ  SVETI DUH TEM NAŠIM
BIRMANCEM PODELI OBILJE

SVOJIH DAROV!

BEVC SARA,  FERLINC EVA,  GRADIČ
BLAŽKA,  HELBL ANIKA,    KOŠIČ KATJA,
KOVAČIČ ŽIGA,  LESKOVAR   KAROLINA

MRAZ    MARUŠA,
POLANEC-VOŠINEK LAURA,

POTOČNIK-OVČAR LORELA,  RAK, NEŽA,,
RAVNJAK-KUŽELJ LOVRO,

SORBER TEJA,
STOJKO VALENTIN,  VANČEK ZOYA,

VIDOVIČ SARA

ŠMARNICE := Laporje 17.  -Kočno 18.

-Žabljek 18.-,   Hošnica 19,   Hošnica

II.19 Križni Vrh 19,   Videž 19

To sem vam povedal, da bo
moje veselje v vas  in da bo vaše

veselje dopolnjeno (Jn 15,11).

Gospod Jezus, kje je popolno veselje, ki si
nam ga podaril? Jaz ga ne vidim na obrazih
tistih, ki  verujejo vate. Kako to? Ali  je tisto
tvoje veselje mogoče  duhovno veselje in se
ne  vidi?  Ali  je  tisto  tvoje  veselje  mogoče
tako,  da  se  ga  da  skriti?  Toda  ali  veselje
lahko skrivamo?
Le kako ne bi odsevalo z obraza?

Le kako bi lahko preprečili očem, da ne  bi
sijale?  Zaradi  drobnih  veselj  v  življenju:
desetke  pri  športni  napovedi,  zadetka  na
lotu, sreče s »podrgni in zadeni«,

glavnega  dobitka  na
dobrodelnem  srečelovu,
nepričakovanega
prijateljevega  obiska,  dobre
ocene ali povišanja plače …
vriskamo,  poskakujemo,  oči
nam  žarijo.  Tvoje  veselje,

popolno veselje pa bi lahko ostalo potlačeno
v notranjosti?  Gospod Jezus,  oprosti  nam!
Če naši obrazi ne žarijo od tvojega veselja,
če ne znamo pokazati popolnega veselja, ki
se  poraja  iz  življenja  po  tvoji  besedi,  se
ljudje,  ki  te  ne  poznajo,  ne  bodo  odrekli
drobnim veseljem, ki  jih lahko najdejo brez
tebe.  In  po  naši  krivdi  ne  bodo  spoznali
resničnega veselja. Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Anekdota – Sobrat duhovnik, župnik na
sosednji  župniji  takrat  na  Jugu  je
pripovedoval  o  svojem  mežnarju.  Ob
prazniku sv. nadangela Mihaela v molitvi
pred njegovim kipom opazi, da je kip sv.
nadangela  Mihaela  čudno  okrašen.
Oltar je bil poln cvetja a pri glavi Luciferja
pod  Mihaelovimi  nogami  opazi  malo
svečo in majhen šopek cvetja.  Celo  za
Luciferjevim  ušesom je  bila  vrtnica.  Ko
ga  je  vprašal,  kaj  to  pomeni:  »Veste
gospod. Za vsak slučaj. Kaj pa veš…!«  
KOSILO –  »Zakaj  vendar  ne  prideš  h
kosilu  takoj,  ko  te  pokličem?«  vpraša
mama  svojega  sinka. –  »Mama,  slišal
sem te šele, ko si poklicala tretjič.«
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