
 NAŠI BIRMANCI

   Slovesnost sv. birme je bila v soboto, 18. maja. Birmovalec je bil p. Ivan
Bresciani, provincial slovenske province Družbe Jezusove. Izrazil je veselje 
nad  birmanci,  botri  in  starši.  Slovesnost  je  bila  lepa  in  domača.  Nekateri 
birmanci so ob tem zapisali: GAJA – zelo fajni pater, dober občutek; ALJA – 
na birmi mi je bilo najbolj všeč, da smo imeli najboljšega patra in birmovalca; 
JAKOB –  všeč  mi  je  bilo,  ker  smo  bili  vsi  tako  lepi;  NEPODPISANI  – 
Vzdušje je bilo super, vsi smo bili sproščeni in veseli; Vse je blo fajn; ANEJ – 
Petje; TJAŠA J. - Vzdušje je bilo super, a žal je prehitro minilo.

JANEŠKA NEDELJA
     Bila je res lepa nedelja v vseh
  pogledih: v sodelovanju, branju
        in prepevanju v Slovenskem
   in Nemškem jeziku. Romarjem
     iz sosednje Avstrije ta nedelja
veliko pomeni. Pet ur in pol traja
   njihovo peš romanje. Pri Mirku
   Grajfu se jim pridružijo še naši
 romarji. Ob molitvi jih na vratih
   cerkve pozdravi župnik p. Jože 
   in jih blagoslovi.
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DNEVI VESELJA, BLAGOSLOVA ...
Dragi župljani, dragi bralci naših župnijskih OZNANIL. Za nami je 

mesec maj, mesec šmarnic, pa tudi mesec podeljevanja zakramentov in lepih 
nedelj.  Izidorjeva  lepa  nedelja  pri  Sv.  Treh  kraljih  je  bila  že  v  začetku 
meseca. »Trikralčani« dajejo zgled povezanosti in ohranjanja vsega, kar se 
nanaša na njihovo podružnično cerkev.  Obhajali  smo čudovito slovesnost 
prvega sv. obhajila in kmalu zatem tudi slovesnost sv. birme. Temu je sledila 
Janeška  lepa  nedelja  z  romarji  iz  sosednje  Avstrije.  Otroci  so  pridno 
obiskovali  šmarnice  in  v kolikor  nam je  vreme dopuščalo,  smo po maši 
igrali igro Med dvema ognjema. Na prošnji dan smo obhajali mašo tudi na 
Zgornji Vižingi  in  štirim  fantom  podelili  pohvale  za  idno  prihajanje  k 
šmarnicam. Posebno veselje nam prinašajo prvoobhajanci, ki so  se 

  pridružili našim  ministrantom.
   Že pridno ministrirajo in mi se
   veselimo z njimi.  
      Želim vam obilje blagoslova
         in veselja  v Svetem Duhu. 
       Otrokom pa  lepe počitnice.
                      
                     p. Jože  Poljanšek
      
  podružnična cerkev

  sv. Trije Kralji, Radlje 



NAŠI PRVOOBHAJANCI

Dvanajstega maja smo v župniji obhajali slovesnost prvega sv. obhajila. 
Velika skupina, kar 42 jih je bilo. Slovesnost je bila lepa in prisrčna. 
Sestra Marta je prvoobhajance dobro pripravila na  zakrament, zato njej 
namenjamo posebno zahvalo. V nekaterih trenutkih so ji priskočile na 
pomoč  tudi  animatorke.  Prvoobhajanka  LANA  je  ob  tem dogodku 
napisala:  Dan  prvega  sv.  obhajila  mi  bo  zagotovo  ostal  v  lepem  
spominu, še posebej, ko sem prejela Jezusa v srce. Potem pa tudi, kako  
smo se zabavali in ko je gospod župnik zaigral na kitaro in sta s s.  
Marto zapela pesem. Lahko bi še kdaj. LOVRO: Na obhajilu mi je bilo  
najboljše,  ko  sem  prvič  prejel  Jezusovo  telo  in  ko  smo  peli. TIJA: 
Najlepše mi je bilo, ko sem prvič prejela Kristusovo telo in ko smo peli.

NOVI MINISTRANTI
Župnik,  pater  Jože  je  povabil  prvoobhajance  da  postanejo 

ministranti.  Na  povabilo  se  jih  je  odzvalo  šest.  Pa  vam  sedaj  te 
ministrante tudi predstavljamo:

  LANA POTNIK Ima starejšega brata. V šoli ima rada 
matematiko, likovni pouk, športno vzgojo in slovenščino. 
V  prostem  času  igra  odbojko,  rada  ustvarja  …  Od 
prehrane  ima  rada  musako,  zeleno  solato,  borovnice, 
jagode, vročo čokolado in drugo. Pijača: voda.
                                 

 DANEJA STRAŽIŠNIK 
Ima dve sestri  in enega brata.  V šoli  ima rada 

športno vzgojo, likovni pouk in glasbo.
V prostem času pleza, pleše … Na krožniku rada vidi špagete, 
zeleno solato, paradižnik …, ob tem pa rada pije Oro. 

  
  TIA PROHART Hodi v šesti razred in ima dva
starejša  brata.  V  šoli  športna  vzgoja  in  likovni  pouk. 
Trenira atletiko (tek). Pri prehrani ni izbirčna. 
Pijača: ledeni čaj.       

                                        EVA CVETKOVIČ
Ima starejšega brata. V šoli jo še posebej zanima 

matematika  in  šport.  V  prostem  času  je  rada  zunaj.  Igrica 
Minicraf. Rada poje, pleše in prihaja k maši.
Od hrane ima rada juho, krompirček,  solato,  jagode,  borovnice, 
maline... 

  ALEKS KRAJNC Ima dve polsestri.
  V šoli matematika, šport in likovni pouk.
  V prostem času se igra na ulici. Tudi pri 
  računalniku je   rad.  Hrana: makaroni, špageti,  
  solata … Pijača: Ora.
  LOVRO KOS
     Ima  mlajšega brata in sestrico.
  V prostem  času: košarka, atletika, smučanje …

        rad je zunaj … Hrana: ribe, pečen krompir, solata.
   Pijača: Cedevita.
      



      
     
                              


