
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNIK XXXII št. 6. 

1. do 22. maj, 2022 

PRVOOBHAJANCI 

v maju 2022: 
 

Aleksander Mulh 

Ana Škoberne 

David Ivančič 

Eva Selko 

Jon Janžekovič 

Jošt Gioahin 

Lara Kastelic 

Lia  Bahorič 

Luka Kocjančič 

Miha Bitenc 

Ožbej Steklačič 

Tim Kotar 

Tina Maver 

Ula Erjavec 

Žan Novak 

Živa  Žičkar 

 

JOŽEF DELAVEC  

IN PRAZNIK DELA 
 

1. maja, ko praznujemo 

državni praznik dela, goduje sv. 

Jožef delavec, mož Device 

Marije in Jezusov krušni oče. 

Sv. Jožef je bil po 

svetopisemskem izročilu mizar, 

zato velja za zgled človeka, ki si 

je z delom služil kruh, vzdrževal 

družino ter skrbel za vzgojo in 

rast Jezusa Kristusa. Vsebina 

godovnega dneva izhaja tudi iz 

zgodovinskih okoliščin 

delavskega vprašanja o 

industrijskih delavcih, 

sindikatih in poštenih plačah.  

 

 

 

Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju 

poštene plače, ki omogoča dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati življenjskim 

potrebam in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si morajo 

prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom urejati delavska 

vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske moči in varovanje osebne lastnine, ki je 

namenjena družbeni funkciji.  

Okrožnica sodobnega družbenega nauka Cerkve 

 

 



Šmarnično branje Marija ima rada vse otroke nam v živahnih dialogih in pismih z 
vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Seznanijo nas s poslanstvom 
misijonarjev in nas hkrati vabijo, da bi prepoznali, kako nas »Bog res kliče tudi po 
ljudeh in vsakdanjih dogodkih«. In vse to z namenom, da naše »življenje postane dar 
za Boga«. S pomočjo šmarničnih nalog bomo letošnje spodbude vsak dan znova 
izročali naši nebeški Materi Mariji. K pogovoru o misijonih pa bo otroke spodbujala 
tudi družabna igra, ki jo bodo skozi mesec sestavili z zbiranjem dnevnih kartončkov. 

 

TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE, NJIHOVO SVETOST IN 

STANOVITNOST od 1. do 8. maja 2022. Geslo: »POJDI IN POPRAVI MOJO CERKEV«. 

Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek, naj odmeva tudi v nas ves teden molitve, pa tudi 

naprej, ko skupaj hodimo na sinodalni poti. 

 

Kako se lahko pogovarjam z Bogom?  

 

Boga lahko hvališ in častiš, ker je naredil zvezde in tudi ljubke mucke.  

In smeš mu povedati svoje najbolj skrivne želje, ki jih sicer ne bi nikomur izdal. 
Po: Youcat za otroke 

 



Srečanje starejših in bolnih, v nedeljo, 22. maja: Lepo vabljeni še posebej tisti, ki ne 
morejo redno prihajati v cerkev. Zato jim omogočimo prevoz. Med sv. mašo bo 
podeljevanje bolniškega maziljenja. Ta dan bo med bogoslužjem ob 10. uri prepeval 
Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, ki gostuje v partnerskih občinah. Zbor 
sodeluje pri aktivnostih mednarodnega projekta Voda. Po maši bodo zapeli še 3 
kratke pesmi. Pred cerkvijo pa bodo pripravili še kratko otroško igrico o Brbuču, ki 
govori o povodnem možu s katerim so včasih na njihovem koncu strašili otroke, da 
se niso preveč približali Krki.  

 

Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa  

ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas (Rim 8,18). 

PO 2. 5. Atanazij 19.00  Danes samo ŠMARNICE, brez sv. maše. 

TO 3. 5. Filip in Jakob 19.00 v zahvalo za dar življenja  

SR 4. 5. Frojan 19.00 Janez Kocjančič, 30. dan 
Anton Zupančič 

 

ČE 5. 5. Gotard 19.00 Ciril Maver  (LC) 20.00: Biblična skupina 
PE 6. 5. Dominik Savio 

PRVI PETEK 
 

 

19.00 

dopoldne obisk bolnikov 
na domu 
Marija in Todor 

19.00: Začetek devetdnevnice za 
prvoobhajance 
19.45: sestanek župnijske Karitas 

SO 7. 5. Gizela, prva sobota 19.00 pok. Zabukovec in Meglič 9.00: Generalno čiščenje cerkve in 
okolice, starši prvoobhajancev 

NE 8. 5. 4. velikonočna nedelja 

Dobrega Pastirja 

8.00 

10.00 
Stane in Ana Klemenčič 
živi in pokojni farani 

10.00: Župnijsko obhajanje okroglih 
obletnic porok (10, 15, 20…) 

PO 9. 5. Izaija 19.00 Mimi in Tone Jakoš 20.00: Jožefine 
TO 10. 5. Job 19.00 Feliks in Francka Zaletelj 

 

SR 11. 5. Pankracij 19.00 Anton Krajnc in sorodniki 
 

ČE 12. 5. Leopold Mandić 19.00 Jože in Terezija Blatnik 
 

PE 13. 5. Fatimska Mati Božja 19.00 Ana Bonifer, 30. dan 
 za izgon duha Sodome in Gomore 

SO 14. 5. Bonifacij 19.00 starši Selan  (Šentpavel) PRAZNIK PRVE SVETE SPOVEDI 
NE 

 
15. 5. 5.  velikonočna 

nedelja   

8.00 

10.00 
Katica Klemenčič 
za prvoobhajance 

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

PO 16. 5. Janez Nepomuk 19.00 Francka in Feliks Zaletelj Ivanka Jeromen 
TO 17. 5. Jošt 19.00 Franc Kuhelj Zadnja redna seja ŽPS v tem past. letu  
SR 18. 5.  Janez I. 19.00 Marija in Todor  
ČE 19. 5. Krispin 19.00 Feliks Zaletelj  20.00: Starši birmancev (7. in 8. r.) 
PE 20. 5. Bernardin Sienski 19.00 Martina in Jožef Roštanj 20.00: Mlajša zakonska skupina 
SO 21. 5. Mehiški mučenci 17.00 

19.00 
poročna Ines in David 
Nika Omahen Makić 

 

NE 
 

22. 5. 6.  velikonočna 

nedelja   

8.00 

10.00 
Feliks Zaletelj 
živi in pokojni farani 

10.00: Srečanje starejših in bolnih; 
bolniško maziljenje 

Čiščenje cerkve in pastoralnih prostorov:  

• 7. in 14. maj: starši prvoobhajancev 
• 21. in 28. maj: Rimska cesta, Vodotučine, Ulica 25. maja  



FATIMSKA MARIJA IN PEKEL VOJNE 
 

Čeprav sem bila rojena po vojni, sem že kot otrok 

vedela, da je vojna nekaj strašnega. Odrasli so se 

polglasno pogovarjali o strahotah, ki so bile še živo 

pred njimi. Mislili so, da otroci ne razumemo, o čem 

govorijo. Morda res nismo razumeli, a slutili smo, 

da je vojna  veliko zlo.   

V tretjem razredu nam je pokazal učitelj plakat, na 

katerem so bile narisane zastave držav sveta in 

razložil, da so to članice OZN, ki skrbi, da na svetu 

ne bo nikoli več vojne. Kakšno olajšanje! Morala 

sem takoj povedati doma, da se ni treba več bati vojne. Toda mati je takoj pogasila moje 

navdušenje, češ da so pred vojno imeli podobno organizacijo - Društvo narodov, pa ni nič 

pomagalo. Ne, nikakršnega jamstva ni, da bomo ljudje kdaj zmogli premagati v sebi  slo 

po ubijanju in uničevanju. Toda Bog vedno pošlje opozorilo in ponudi roko v pomoč. Tista, 

ki je človeštvu najbližja, je božja Mati Marija. Sredi grozot 1. svetovne vojne se je Marija 

prikazala pastirčkom v Fatimi in jim pokazala tudi pekel. Pogled na ognjeno morje je trajal 

le hip, a jih je navdal z grozo in trepetom. Otroci so se spraševali: »Zakaj naša Gospa ne 

pokaže pekla grešnikom? Če bi ga videli, ne bi več grešili.« Pa saj vidimo pekel vojne vsak 

dan na TV, a mislimo, da je daleč in se nas ne tiče. Mnogi se sprašujejo, zakaj so obrazi 

fatimskih pastirčkov na fotografiji tako žalostni. Nič čudnega, saj so doživeli, kaj prinaša 

vojna. Videli so tudi pekel. Ali ni to eno in isto? 

Valči 

NESMISEL VOJNE 
 

Na neki točki se spor prevesi v fizični obračun. Kadar pride do takšnega obračuna v 

narodu ali med narodi, govorimo o vojni. 

Sprosti se kanonada rušilne, razdiralne moči, katere edini namen je uničevanje. 

Optimizacija uničevanja. Vojna ne prizanaša nikomur. Vsi so možne žrtve.  

Vojna ne dela razlik med mladimi in starimi,  med spoloma, med pripadniki različnih 

prepričanj. Pred puškino cevjo vlada egalitarnost. Kruta volja, da bi vse pobili. 

Vse tiste, ki ne sodijo k nam, na našo stran, v naš tabor. Iz različnosti se poraja mržnja, iz 

nje sovraštvo, iz sovraštva pa naklep, da se vojskujemo, čeprav so v slehernem vojnem  

spopadu žrtve vsi in nikoli ni zmagovalcev. 

Tudi tisti, ki prevlada nad drugim, nosi odtlej v sebi breme, da je drugega pokončal. 

Vedenje o tem ne more biti vir veselja ne zadovoljstva. Nenehne proslave zmagovalcev in 

ustrežljivo zgodovinopisje kjerkoli po svetu to jasno dokazujejo. 

Vojna je torej v vseh pogledih katastrofa za svet, kataklizma življenja. 

Če to vemo, zakaj ni konec vojskovanja? 

Pozabljamo, kar nas učijo izkušnje sveta, predvsem pa Božje zapovedi. 

Po. P. Millonig, Zasidran v veri 


