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Adventni koledar
Nekateri otroci so ga že dobili, drugi ga bodo pri verouku 
v tem tednu. Starši, povabljeni ste, da otroke navdušite in 
spomnite na adventni koledar in molitev. Adventni koledar 
vam je lahko v pomoč, da se pripravite na praznovanje 
božiča. Pri tem vam bo letos v pomoč Igancij Knoblehar. Z 
njim in njegovo zgodbo smo se srečali pri letošnjih šmar-
nicah. Sedaj pa bomo lahko vsebino njegovega življenja in 
dela še poglobili in se učili konkretnega sočutja do najbolj 
ubogih. Večina od nas ima hrane dovolj za preživetje. Tam, 
kjer delujejo naši misijonarji, pa kruha ni dovolj. Z našim 
konkretnim darom lahko pomagamo lačnim in pomoči po-
trebnim otrokom, da bodo imeli osnovne stvari za življenje. 
Na sredi adventnega koledarja sta dva trša lista, iz katerih 
lahko izdelate dve škatlici, da boste vanju zbirali darove. 
Škatlice z darovi lahko prinesete k jaslicam. Lahko pa dar 
nakažete neposredno na Misijonsko središče Slovenije 
(TRR: SI56 0201 4005 1368 933).
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 Kaj storiti?

...

Poklic in poklicanost
...

134. Kaj za človeka pomeni delati?

Biti sposoben za delo, imeti delo, nekaj narediti zase in za druge 
je za mnoge ljudi velika sreča. Biti brezposeln, biti neuporaben 
jemlje človeku dostojanstvo. Z delom človek razvija svoje imet-
je in sposobnosti ter je udeležen pri gospodarskem, družben-
em in kulturnem razvoju. V Božjem načrtu igra delo pomembno 
vlogo. Bog je človeku naročil, naj si podvrže zemljo (1Mz 1,28), 
jo varuje in obdeluje. Delo je lahko tudi veliko vredno služenje 
soljudem. Še več: to, da človek z zemljo trajno gospodari, naprej 
stvariteljsko razvija njene možnosti, ga dela podobnega Stvarni-
ku. Preprosta dela dobro opraviti povezuje tudi z Jezusom, ki je 
sam bil delavec.

LATINSKI PREGOVOR
E lingua stulta veniuntur incommoda multa. -- 

“Veliko nejevolje prihaja od norega jezika.”

“Zato bodite tudi vi pripravljeni, 
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo 

prišel Sin človekov.”

“Izberi si pok-
lic, ki ga ljubiš 
in noben dan v 

življenju ti ne bo 
več treba delati.

azijski pregovor

“Če te v življenju 
doleti, da pometaš ceste, 
potem jih pometaj tako, 
kot je Michelangelo slikal 
slike. Pometaj ceste, 
kot je Beethoven skladal 
glasbo. Pometaj ceste kot 
je Shakespeare pesnil. 
Pometaj ceste tako dobro, 
da se bodo vse nebeške 
in zemeljske trume morale 
ustaviti in reči: “Tukaj živi 
velik cestni pometač, ki je 
svoje delo dobro opravil.”
MARTIN LUTHER KING

“Delo plemeniti 
človeka.
OSWALD VON NELLBREUNING SJ

“Delo je potreba, je del 
človekovega smisla na tem 
svetu, je pot dozorev-
anja, razvoja in osebne 
uresničitve.
PAPEŽ FRANČIŠEK, HG 128



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
07.12. - Gračnica in Brstovnica
14.12. - Globoko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
07.12. - Lažiše (vas)
14.12. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Franca, Vido KRAŠOVEC in Marijo SUŠAK

PONEDELJEK, 02.12. sv. Vivijana (Bibijana), mučenka
TOREK, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik
SREDA, 04.12. - sv. Barbara, mučenka

16:00 JEDERT: za + rudarje in za poživitev vere v naši župniji

ČETRTEK, 05.12. - Saba (Savo), opat
PETEK, 06.12. -  sv. Nikolaj (Miklavž), škof

18:00 REČICA: za + Jožico FERME

SOBOTA, 07.11. - sv. Ambrož, škof in c. u.
NEDELJA, 08.12. - 2. adventna nedelja

08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Antona ČEPERLINA in sorodnike

PONEDELJEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
TOREK, 10.12. - sv. Judita, sp. žena
SREDA, 11.12. - sv. Damaz I., papež
ČETRTEK, 12.12. - sv. Amalija, mučenka
PETEK, 13.12. - sv. Lucija, devica in mučenka
SOBOTA, 14.12. - sv. Janze od Križa, duhovnik in c. u.

10:00 REČICA: za + Edvarda ČEPERLINA

NEDELJA, 15.12. - 3. adventna nedelja
08:30
10:30

REČICA: za + Jožefo FERME
JEDERT:  ni namena

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
08:30 za + Cilko TABOR (30. dan)

PONEDELJEK, 02.12. sv. Vivijana (Bibijana), mučenka
TOREK, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik

08:00 za + Franca PREKA in MEHELIČKE

SREDA, 04.12. - sv. Barbara, mučenka
ČETRTEK, 05.12. - Saba (Savo), opat

17:00 za + iz družine SENICA

PETEK, 06.12. -  sv. Nikolaj (Miklavž), škof
08:00 na čast Srcu Jezusovemu v zahvalo in priprošnjo

SOBOTA, 07.11. - sv. Ambrož, škof in c. u.
08:00 za + Jožeta LJUBEJA (obl.), starše in + BOLČINATOVE

NEDELJA, 08.12. - 2. adventna nedelja
08:30 za + Terezijo ŠANTEJ, Jakoba in sorodnike

za + Marijo ROŽEJ (8. dan)
PONEDELJEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
TOREK, 10.12. - sv. Judita, sp. žena

08:00 za + Slavka PODPEČANA, starše CVEK in sorodnike

SREDA, 11.12. - sv. Damaz I., papež
ČETRTEK, 12.12. - sv. Amalija, mučenka

17:00 za + Cilko TABOR

PETEK, 13.12. - sv. Lucija, devica in mučenka
SOBOTA, 14.12. - sv. Janze od Križa, duhovnik in c. u.

08:00 za + Štefko in Janeza KNEZA

NEDELJA, 15.12. - 3. adventna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Frančiško IVŠEK (obl.) in Ano ŠMIT
za + Marjano in Antona GRMOVNIKA in sorodnike

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
10:30 za + Karolino KAJTNA

za + Milana OŽKA
PONEDELJEK, 02.12. sv. Vivijana (Bibijana), mučenka
TOREK, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik
SREDA, 04.12. - sv. Barbara, mučenka
ČETRTEK, 05.12. - Saba (Savo), opat

17:00 za + iz družin ULAGA in JESENIČNIK

PETEK, 06.12. -  sv. Nikolaj (Miklavž), škof
16:30 za + Justino in Ivana in starše PUŠIČ

SOBOTA, 07.11. - sv. Ambrož, škof in c. u.
09:00 za + Silvo ŠOSTER

NEDELJA, 08.12. - 2. adventna nedelja
10:30 za + Kristino (obl.), Jožeta in sorodnike ŽVEPLAN

PONEDELJEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
TOREK, 10.12. - sv. Judita, sp. žena
SREDA, 11.12. - sv. Damaz I., papež
ČETRTEK, 12.12. - sv. Amalija, mučenka

16:30 za + Jožefo SKALIČ

PETEK, 13.12. - sv. Lucija, devica in mučenka
16:30 v spravo za grehe

SOBOTA, 14.12. - sv. Janze od Križa, duhovnik in c. u.
09:00 za božji blagoslov in varstvo pri vsakdanjem delu

NEDELJA, 15.12. - 3. adventna nedelja
10:30 za + Štefanijo (obl.) in Alojza ZAMUDA

za + Angelo BIDERMAN


