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5. VELIKONOČNA NEDELJA, 19. 5. 2019 
 

NEKATERI GODOVI  
Ponedeljek: Bernardin Sienski, duhovnik  
Petek: Marija Pomočnica  kristjanov - Marija Pomagaj  
NEDELJA: 6. VELIKONOČNA   
  

SVETE MAŠE 
NEDELJA (19.5.) ob    9h: Za farane 
 ob  15h: Šmarnice na Lazah   
Ponedeljek ob  19h: Vsi Čeferinovi  
Torek   ob 19h: Urna maša za Laze   
Sreda ob 19h: Starši Bevk    
Četrtek ob  19h: Alojz Šink               
               Molitev pred Najsvetejšim  
Petek ob  19h: Urna maša za Volako   
Sobota ob  19h: Mija, Jože in Marija Gnezda  
NEDELJA (26.5.) ob    9h: Za farane 
 ob  15h: Šmarnice v Krnicah  

• Šmarnice so danes na Lazah. 

• Verouk za 1. razred je jutri.  

• Večer slavljenja z glasbeno skupino OMNIA GATIA bo v soboto, 25. maja ob 
19.00 v župnijski cerkvi v Gorenji vasi. Udeležite se malo drugačnega slavljenja 
Boga, kot smo ga vajeni. Plakat! 

• Volitve v evropski parlament bodo prihodnjo nedeljo. Pojdimo na volitve in 
podprimo Evropo, ki bo spoštovala krščanske korenine in vrednote! Slovenski 
škofje vabimo vse državljanke in državljane, da se volitev v Evropski parlament, ki 
bodo prihodnjo nedeljo, 26. maja 2019, zanesljivo udeležijo in podprejo kandidatke 
in kandidate ter stranke, ki si prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo 
krščanskega izročila. Volilni rezultat bo naslednjih pet let pomembno vplival na 
življenje vseh prebivalcev Evropske unije. V času migrantske krize, nepredvidljivih 
ekonomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem odhodu Velike Britanije iz 
Evropske unije moramo s temi volitvami podpreti Evropsko unijo kot jamstvo za 
varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v Evropi. Obenem pričakujemo, da 
bodo poslanci nove sestave Evropskega parlamenta podprli tiste rešitve, ki bodo 
učinkovito odgovorile na pojav verske nestrpnosti do kristjanov v Evropi in po 
svetu, prav tako pa aktivno skrbeli za spoštovanje vseh človekovih pravic in 
solidarnosti med ljudmi. Zato vas lepo vabimo, da se prihodnjo nedeljo udeležite 
volitev in tako izpolnite svojo državljansko dolžnost. 
 
 

KAJ PA NEBESA? 

»Bog noče, da bi se kdo pogubil, ampak, da bi vsi prišli do spreobrnjenja 
(2 Pt 3,9). On namreč hoče, da bi se vsi ljudje zveličali« (1 Tim 2,4), od 
svobodne volje ljudi pa je odvisno, ali bodo ta cilj dosegli, ali ne. Katekizem 
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Katoliške Cerkve v Kompendiju uči, da »Bog, ki je ustvaril človeka 
svobodnega in odgovornega, spoštuje njegove odločitve, zato je človek sam 
tisti, ki se v polni avtonomiji prostovoljno izključi iz občestva z Bogom, če do 
trenutka svoje smrti vztraja v smrtnem grehu, ter zavrača Božjo usmiljeno 
ljubezen« (št. 213). 

Devica Marija, ki je naša duhovna Mati, hoče človeštvu pomagati in ga 
spodbuditi k odgovornemu življenju. Zato je iz ljubezni do nas po Božjem 
dopuščenju otrokom v Fatimi za kratek hip pokazala strahoto pekla. V tem 
strašnem trenutku so videli, kako v peklu, kakor v ognjenem morju trpijo 
duše ubogih grešnikov.  

 Kdor dvomi v obstoj večnega življenja in sploh Boga, bi se moral vprašati: 
»Kaj pa če je res, da Bog biva, da so nebesa in da je pekel? Kaj je bolj varno: 
vera ali nevera? Ali sem se dovolj potrudil, da spoznam resnico? Samo enkrat 
živim! Ne smem se igrati z večnostjo in jo zapraviti! Kaj pa če je res, da je 
Jezus iz ljubezni do mene umrl na križu, da bi mi zaslužil večno srečo pri njem 
v nebesih, jaz pa se ne zmenim zanj? Ali me njegova ljubezen nič ne gane? 
Kaj me še more prepričati, če me niti njegova ljubezen ne prepriča?« 


