
ŠMARNICE v mesecu maju bomo 

imeli od ponedeljka do petka, in sicer 

pred večerno sv. mašo. Začenjali jih 

bomo ob 18.40 s poslušanjem pripovedi 

o Mariji in končali tik pred večerno sv. 

mašo z molitvijo litanij Matere Božje 

ter blagoslovom. Ob letošnjih šmarni-

cah bomo prisluhnili legendam in zgod-

bam, ki nam Marijo približajo na pose-

ben način. O Kraljici Majnika nam 

bodo namreč pripovedovali njeni starši, 

sosedje, znanci, pa tudi taki, ki so se 

samo mimogrede srečali z njo. Vsak 

šmarnični dan bomo zato imeli prilož-

nost slišati povsem svežo  pripoved o 

Mariji. Otroci in starši vabljeni. 

 

MISIJONSKO PRIČEVANJE zakon-

cev Naceta in Silve Volčič, skupaj z 

zborom Šambača, ki bo prepeval mal-

gaške pesmi, bo med večerno sv. mašo 

v soboto, 5. maja ob 19.00. Zakonca 

Volčič potujeta po svetu, obiskujeta 

skupnosti in misijone ter prostovoljno 

pomagata. Z nami bosta delila svoje 

izkušnje s potovanj po revnih deželah 

in spregovorila o lekcijah, ki ju je Bog 

učil na poti, v vsaki skupnosti ter vsa-

kem misijonu posebej. Njuno dobrodel-

nost bomo podprli s posebno nabirko za 

misijone ta večer. Vabljeni k poslušanju 

in podpori. 

 

PRVO SV. OBHAJILO bo v nedeljo, 

27. maja, pri sv. maši ob 10.00. Prvoob-

hajanci bodo oblečeni v bela oblačila, 

ki jih boste starši prvoobhajancev lahko 

prevzeli v petek, 25. maja, po vaji za 

prvo sv. obhajilo. Vaja bo namreč tega 

dne ob 19.30, v cerkvi. Udeležijo se je 

vsi prvoobhajanci, da bomo lahko dob-

ro povadili potek same slovesnosti. Okra-

sitev cerkve, darilo za prvoobhajance in 

fotografa za ta dogodek, bo uredila žup-

nija. Starši prvoobhajancev pa boste pris-

pevali po 30 EUR. Ta prispevek lahko 

oddate župniku pri katerikoli uri verouka 

za tretji razred. Spoved za starše prvoob-

hajancev bo v četrtek, 24. maja, od 18.00 

do 18.45. Naj bo priprava na slovesnost 

prvega sv. obhajila mirna in duhovna. 

 

ZAKLJUČEK VEROUKA oz. verouč-

nega leta bomo praznovali v sredo, 30. 

maja, pri večerni sv. maši ob 19.00, ki jo 

bodo sooblikovali kateheti. Te sv. maše 

se udeležijo vsi veroučenci in njihovi 

starši, ker v tem tednu verouk ne bo več 

potekal in bo po sv. maši podelitev vero-

učnih spričeval. Ob ocenjevanju verou-

čencev želimo veroučitelji poudariti, da 

ni naš namen nikogar siliti k sv. maši, 

verouku, učenju, delanju domačih nalog 

in udeležbi v župnijskem življenju. Koli-

ko bo kakšen otrok izpolnjeval te prilož-

nosti za rast v nauku in življenju Jezusa, 

je odločitev staršev. Veroučitelji pa smo 

dolžni pravično nagraditi tiste veroučen-

ce, ki se zavzeto trudijo v hoji za Jezu-

som in imajo spoštljiv odnos do Kristuso-

ve Cerkve. Za prejem zakramentov (sv. 

obhajilo, birma) morajo biti veroučenci 

primerno zreli in pripravljeni. Za to je 

potrebna tudi redna udeležba pri sv. spo-

vedi, ki bo za veroučence v tem verouč-

nem letu organizirana še v tednu od 21. 

do 25. maja, tj. od ponedeljka do petka, 

od 18.00 do 1845. Naj bo zaključek lep in 

uspešen. 

PROŠNJI DNEVI 

 
Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda bomo obhajali prošnje 

dneve. Zbrali se bomo pri večerni sv. maši ob 19.00 in se priporočili za Božji bla-

goslov človeškega dela in varstvo pred naravnimi nesrečami. V ponedeljek, 7. 

maja, se bomo zbrali v cerkvi na Hujah. V torek, 8. maja, se bomo srečali v cer-

kvi v Čirčah. V sredo, 9. maja, pa bomo prošnje dneve zaključili v župnijski cer-

kvi. 

Prošnje dneve torej obhajamo ob zaključku velikonočnega časa. Po mno-

gih slovenskih krajih gredo verniki na te dneve v procesiji iz cerkve med njivami 

in polji v zelenju. Ob tem se prosi za blagoslov poljskih del, blagoslov vsakršne-

ga človeškega dela, sadove zemlje in človeškega dela, odvrnitev naravnih nesreč, 

varstvo pred naravnimi ujmami (npr. poplavami, potresi), odvrnitev vojske in 

drugih stisk ter prosi za lepo oz. primerno vreme. Prošnji dnevi pa imajo tudi spo-

korni značaj, zaradi katerega lahko vključimo vanje tudi priprošnje za lastno in 

drugih spreobrnjenje. 

Udeležimo se prošnjih dni, pa tudi sami lahko pogosto zmolimo naslednjo 

molitev za blagoslov našega dela: 

Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si 

naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila 

obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in sadov-

njake pred nevihtami, točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Bla-

goslovi delo naših rok in našega duha, naše delo na polju in travnikih, v gozdo-

vih, vinogradih in sadovnjakih, doma in v službi, saj zaupamo v tvojo pomoč. Po 

Kristusu našem Gospodu. Amen. 
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PON 

30. 04. 

Pij V., papež 7.30 Jože in Marija Draksler in 

Ivana Bohinc 

19.00 Mariji v zahvalo 

 

TOR 

01. 05. 

Jožef Delavec 

PRAZNIK DELA 

7.30 Angela Kaltenekar 

19.00 Ljudmila Erce 

 

SRE 

02. 05. 

Atanazij, škof 7.30 v čast Svetemu Duhu 

19.00 Ivanka Hartman 

 

ČET 

03. 05. 

Filip in Jakob,  

apostola 

7.30 Frančiška Jenko 

19.00 Janez Fajfar 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

04. 05. 

Florijan, mučenec 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

19.00 Jernej Bizjak, obl. 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 

SOB 

05. 05. 

Angel, mučenec 7.30 za duhovne poklice 

19.00 1. Slavko Zupanič, obl.; 
          2. Ljudmila Zemljič, 30. dan 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

19.00 pričevanje misijonar-

jev Volčič in nabirka za 

misijon 

NED 

06. 05. 

 

 

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA  

8.00 za župnijo 

10.00 Elizabeta, Jože in Jaka 

Repe 

19.00 Tone Kotar, obl.  

- nabirka 5 EUR 

10.00 mašuje in pridiga pater 

jezuit 

PON 

07. 05. 

Stanislav, škof 7.30 po namenu 

19.00 Huje - prošnja sveta maša 

- prošnji dan 

TOR 

08. 05. 

Viktor, mučenec 7.30 Štefan Bolčina 

19.00 Čirče - prošnja sveta maša 

- prošnji dan 

19.30 priprava na sveti krst 

SRE 

09. 05. 

Izaija, prerok 7.30 za srečno vrnitev 

19.00 prošnja sveta maša 

- prošnji dan 

ČET 

10. 05. 

GOSPODOV  

VNEBOHOD 

7.30 za vztrajanje v dobrem 

19.00 Mariji v zahvalo 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

11. 05. 

Estela, mučenka 7.30 po namenu 

 

10.00 sveta maša v DUK 

19.30 Taizejska molitev 

SOB 

12. 05. 

Leopold Mandić, 

duhovnik 

19.00 Janko Pelko, obl.  10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke 

NED 

13. 05. 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Anamarija Arhar, obl. 

19.00 Ljudevit in Pavla Sirc 

- krstna nedelja 

10.00 pri sveti maši sodelu-

jejo veroučenci 1. in 2. razre-

da in pojejo Kancijanovi 

otroci  

PON 

14. 05. 

Bonifacij, mučenec 7.30 Angela Konc 

 

 

TOR 

15. 05. 

Zofija, mučenka 19.00 Janko Vidmar  19.30 seja Župnijskega pas-

toralnega sveta 

SRE 

16. 05. 

Janez Nepomuk, 

mučenec                 

7.30 Martin Zavrl, obl. 

 

 

ČET 

17. 05. 

Jošt, puščavnik 7.30 Starši Škrbec, Vera Vovk in 

Ana Kraševec 

19.00 Francka in starši Sagadin  

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

18. 05. 

Janez I., papež 7.30 Slavko Zupanič 

19.00 Štefan Bolčina 

 

SOB 

19. 05. 

Urban I, papež 7.30 Vera Blasutto, obl. in starši 

19.00 1. Marica Kovačič, Franc 
in Terezija Mohinski ter stric Peter; 

          2. Marija Benedik, 30. dan 

 

NED 

20. 05. 

BINKOŠTI 8.00 za župnijo 

10.00 1. Ivanka in Jože Črček; 

          2. Janez Pintar, 30. dan 

19.00 Leo Suchy 

 

PON 

21. 05. 

Marija Mati Cerkve, 

Binkoštni ponedeljek 

7.30 Ivan Kamnar 

19.00 Anton Kalan 

18h-18.45 spoved veroučen-

cev 

19.00 srečanje Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

22. 05. 

Marjeta, redovnica 7.30 Štefan Bolčina 

19.00 Anica Pečnik 

18h-18.45 spoved veroučen-

cev 

SRE 

23. 05. 

Socerb, mučenec 7.30 Jernej in Ljudmila Jeršin 

19.00 Zvonko Boštjančič 

18h-18.45 spoved veroučen-

cev 

ČET 

24. 05. 

Marija Pomočnica 

Kristjanov 

7.30 Jože Bertoncelj, obl. 

19.00 Stanislav Klep, obl. 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18h-18.45 spoved za prvoob-

hajance in njihove starše 

PET 

25. 05. 

Gregor VII., papež 7.30 Ksenija Bidovec 

19.00 Mariji Kraljici Miru za mir 

na svetu 

18h-18.45 spoved veroučen-

cev 

19.30 vaja za prvo sveto 

obhajilo 

SOB 

26. 05. 

Filip Neri, duhovnik 7.30 Veronika Oštrek 

19.00 prof. Angelca Tomanič 

 

NED 

27. 05. 

SVETA 

TROJICA 

8.00 za župnijo 

10.00 Ludvik Kikelj 

19.00 Nace Eržen 

10.00 sveta maša s prvim 

svetim obhajilom. Pojejo 

Kancijanovi otroci.  


