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“Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi 
za menoj, ne more biti moj učenec.”

VEROUK 2019/2020
V tem tednu začnemo z veroukom. V vsaki župniji kot je 
predvideno. Tisti, ki hodite v Rimske Toplice ste pri vpisu 
dobili urnik in tedenski razpored.
V Sedražu bo 1. in 2. razred poučevala ga. Andreja CEPUŠ.  
3., 4. in 5. razred bo imel župnik Klemen JAGER. Ostali, 
ki obiskujejo šolo v Rimskih Toplicah, bodo imeli verouk v 
Rimskih Toplicah. 
V Zgornji Rečici bo 2., 3. in 4. razred poučeval duhovni 
pomočnik g. Peter MARČUN. Ostali, ki obiskujejo šolo v 
Laškem, bodo imeli verouk v Laškem.
V primeru kakršnekoli spremembe bo oznanjeno pri sveti 
maši in pri verouku.

Verouk v Zgornji Rečici:
Ponedeljek:
2. razred: 12.30 - 13.15
3. razred: 13.20 - 14.05
4. razred: 14.10 - 14.55

Verouk v Sedražu
Četrrtek:
1. in 2. razred: 11.45 - 12.30
3. razred: 13.00 - 13.45
4. in 5. razred: 13.45 - 14.30

župnik Klemen Jager

Še nekaj odmevov iz Mladifesta v Međugorju
Že nekaj let zapored se v začetku avgusta odpravljamo na Mladif-
est. To je festival za mlade in tudi za mlade po srcu. Festival traja 
od 1. do 6. avgusta. Sestavljen je po vzoru duhovnih vaj. Zjutraj se 
začne s molitvijo in nato sledi kateheza. Po katehezi sledijo različna 
pričevanja. Potem sledi premor za kosilo in počitek. Popoldne se zo-
pet zberemo ob pričevanjih, ob 18ih sledi molitev rožnega venca in 
nato sveta maša. Po sveti maši sledi še molitev pred Najsvetejšim. 
Geslo 30. Mladifesta je bilo »Hodi za menoj!«. Spodbudne besede 
pri pridigah in katehezah ter pesmi obiskovalce spremljajo še dolgo 
po festivalu. Tu so zbrani kratki vtisi naših mladih, ki so se letos 

udeležili Mladifesta:
Medugorje v času Mladifesta je doživetje, ki ga je težko strniti v kratek 
sestavek, ampak treba preprosto doživeti. Mladi. Starejši. Otroci. Vsi 
narodi, zbrani na enem samem koščku sveta. In vse povezuje ena 
sama stvar ... Res je zanimivo, kako se tam vsi spremenimo. Postane-
mo dobesedno kakor otroci. Pojemo, plešemo. Precej večkrat pre-
jmemo (in podarimo) nasmešek kot v domačem mestu. Kljub vročini 
črpamo energijo od kdove kod ... Kar čuti se Marijina prisotnost, njen 
mir. Začutiš jo pri sv. spovedi, zelo živi sv. maši, adoraciji, petju, ob 
sosednji gospe, ki ti prijazno ponudi svoj klečalnik ... Odmaknjeni 
od sveta, a  kljub manj socialnim omrežjem je tu nenormalno več 
socialnosti, povezanosti - z Bogom, Marijo in sočlovekom. Manica

Međugorje je kot pri vseh tudi v meni pustilo čudovit spomin. Na 
tem romanju sem bil drugič, kljub težki odločitvi ali bi šel ali ne, sem 
vesel, da sem se odločil za pravo. Prečudovito je videti, kako ljudi 
različnih ras, nacionalnosti, starosti ... Bog povezuje v eno družino. 
Težko pa je z besedami opisati romanje, sej ga vsak doživi  drugače. 
Priporočam tudi ostalim, saj je čudovita izkušnja. Tilen

Romanje v Međugorje je postalo tradicija, ki se je veselim vsako 
leto znova. Tam vedno najdem nekaj tistega, kar najbolj potrebujem. 
Včasih rešilna bilka, drugič le bežno opozorilo, da nismo sami. Tudi 
letos je bilo ob dobri družbi, skupni molitvi in dogodivščinah nekaj 
posebnega. Terezija

Na romanju sem bila prvič, za kar pa sem neizmerno hvaležna. Pred-
vsem so mi bila všeč pričevanja, katera so se me zelo dotaknila. 
Najlepši del pa mi je bila procesija z Marijin kipom. Mladifest je bilo 
posebno doživetje, ki ga bom vsekakor ohranila v lepem spominu. 
Manja

Verjetno tako kot vsem ostalim je Međugorje tudi v meni pustilo 
nove občutke. To je res posebna dogodivščina! Ne samo ker smo se 
zabavali, peli in molili, ampak ker je vse malo drugače. Zanimivo mi 
je bilo videti, kako res ljudje doživljajo stvari drugače in so pripravl-
jeni priti na drug konec sveta, da doživijo Mladifest. Menim, da je 
takšno stvar dobro doživeti vsaj enkrat v življenju, ker se res dotakne 
vsakega. Jaz se že veselim naslednjega festa mladih! Neža

LATINSKI PREGOVOR
Amicitia nisi inter bonos esse non potest. -- 

“Prijateljstvo lahko obstaja samo med dobrimi.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT
NEDELJA, 08.09. - 23. nedelja med letom - Marijino rojstvo

08:30

14:00

za žive in rajne
za + dve Frančiški LAPORNIK (obl.), Draga in Stanka TERŠKA
za + Friderika RAJHA
KOLMAN: za + Petra BORKOVIČA in mamo Zofijo

PONEDELJEK, 09.09. sv. Peter Klaver, red.
TOREK, 10.09. - sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
SREDA, 11.09. - sv. Bonaventura, redovnik
ČETRTEK, 12.09. - Marijino ime

17:30 za + dva Ernesta FUNKLA, Cecilijo, Viktorja, Marijo

PETEK, 13.09. -  sv. Tobija, svetopisemski mož
17:30 za + Frančiško LAPORNIK

SOBOTA, 14.09. - Povišanje sv. Križa
09:00 za + Matevža, Alojzijo in Nežo DEŽELAK

NEDELJA, 15.09. - 24. nedelja med letom
10:30 za + Angelo FRECE (obl.) in sorodnike

za + Marijo ŽVEPLAN (obl.) in sorodnike
PONEDELJEK, 16.09. - sv. Kornelij, papež

19:00 za + Andreja, Marijo KLINAR; Jožeta, Marijo KLADNIK in 
sorodnike

TOREK, 17.09. - sv. Robert Bellarmin, škof in c. u.
19:00 za + Vinka VERBOVŠKA

SREDA, 18.09. - sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
ČETRTEK, 19.09. - sv. Januarij, škof in mučenec
PETEK, 20.09. - sv. Andrej Him in korejski mučenci
SOBOTA, 21.09. - sv. Matej, apostol in evangelist

10:30

17:30

BIRMA
za + starše PUŠNIK in Dragota (obl.) ter sorodnike
za + Jožefo SKALIČ
Poroka: Ulaga&Keše

NEDELJA, 22.09. - 25. nedelja med letom - Slomškova
10:30 za žive in rajne

za + Viktorja TERŠKA (obl.) in sorodnike

NEDELJA, 08.09. - 23. nedelja med letom - Marijino rojstvo
10:30  LURD: za + Ladislava SENICA

            za + DRNOVŠKOVE in PINTERJEVE in Martino HLASTEC
PONEDELJEK, 09.09. sv. Peter Klaver, red.
TOREK, 10.09. - sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

08:00 po namenu

SREDA, 11.09. - sv. Bonaventura, redovnik
ČETRTEK, 12.09. - Marijino ime

18:00 po namenu

PETEK, 13.09. -  sv. Tobija, svetopisemski mož
SOBOTA, 14.09. - Povišanje sv. Križa

08:00 za + Julijano in Stanka ZUPANA iz Ogeč

NEDELJA, 15.09. - 24. nedelja med letom
08:30 za + Edija CVEKA (10. obl.) in sorodnike

za + Leopolda KMETIČA, starše ZELIČ
PONEDELJEK, 16.09. - sv. Kornelij, papež
TOREK, 17.09. - sv. Robert Bellarmin, škof in c. u.
SREDA, 18.09. - sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

19:00 za + Janija GUZEJA

ČETRTEK, 19.09. - sv. Januarij, škof in mučenec
19:00 ni namena

PETEK, 20.09. - sv. Andrej Him in korejski mučenci
SOBOTA, 21.09. - sv. Matej, apostol in evangelist

08:00

15:00

za + Bernardo POŽIN (obl.), Veroniko DREMŠAK in 
sorodnike
Poroka: Muršec&Gnezda

NEDELJA, 22.09. - 25. nedelja med letom - Slomškova
08:30 Draga PREŠIČKA (obl.)

NEDELJA, 08.09. - 23. nedelja med letom - Marijino rojstvo
08:30
10:30

REČICA: za + Ivana KUŠARJA in družino KAČUN
JEDERT: po namenu

PONEDELJEK, 09.09. sv. Peter Klaver, red.
TOREK, 10.09. - sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
SREDA, 11.09. - sv. Bonaventura, redovnik
ČETRTEK, 12.09. - Marijino ime
PETEK, 13.09. -  sv. Tobija, svetopisemski mož

17:30 REČICA: za + Jožico FERME

SOBOTA, 14.09. - Povišanje sv. Križa
10:00 JEDERT: za + Milko KNEZ

NEDELJA, 15.09. - 24. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: ni namena
REČICA: za + Ota, starša Petra, Pepco LAH

PONEDELJEK, 16.09. - sv. Kornelij, papež
TOREK, 17.09. - sv. Robert Bellarmin, škof in c. u.
SREDA, 18.09. - sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
ČETRTEK, 19.09. - sv. Januarij, škof in mučenec

18:00 JEDERT: za + Jožefo in starše ŠRAJ

PETEK, 20.09. - sv. Andrej Him in korejski mučenci
18:00 REČICA: za + Jožico FERME

SOBOTA, 21.09. - sv. Matej, apostol in evangelist
10:00 REČICA: po namenu

NEDELJA, 22.09. - 25. nedelja med letom - Slomškova
08:30
10:30

JEDERT: ni namena
REČICA: za + Nikolaja ŠERGANA, Jožeta GOLOUHA in vse 
              dobrotnike
              za + Jurija NAPRETA

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
14.09. - Jesenova ravan in Čreta
21.09. - Ogeče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
14.09. - Konc, Zabrež
21.09. - starši birmancev

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

Sestanek za starše birmancev iz Rimskih in Šmiklavžća je v sredo, 
11.09.2019 ob 16.30 v Rimskih Toplicah!
Začetek birmanske devetdnevnice je 13.09.2019 0b 19.00 v 
Laškem.


