
Miklavž &Marjeta& Jeder t

LIST
ŽUPNIJSKI

12.  januar 2020,  leto 8,  št . :  1
Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

klemenjager@gmail.com, GSM: 031 490 731

Statistika za leto 2019
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SVETI KRST
V minulem letu 2019 so bili v župniji sv. Miklavž nad Laškim 4 krsti: 1 
deček  in 3 deklice. 1 otrok je bil rojen v cerkveno sklenjenem zakonu, 
dva  sta bila rojena kot izvenzakonska, eden kot civilno zakonski. Ro-
jstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2009 so bili štirje krsti; 
leta 1999 so bili trije krsti; leta 1989 je bilo 8 krstov; leta 1979 sta bili 
krščena 2 otroka; leta 1969 je bilo 10 krstov.

POGREBI
V letu 2019 je bilo v župniji Sv. Miklavž nad Laškim cerkveno pokopanih 
8 faranov: 2 moška in 6 žensk. Najstarejši moški je bil Milan Ožek, star 
83 let, najstarejša ženska je bila Frančiška Lapornik, stara 92 let.
Z zakramenti usmiljenja so bili pospremljene  3  rajne, od teh je 1 
prejela sv. spoved, sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo, 1 sv. bolniško 
maziljenje in sv. obhajilo;  1 sv. bolniško maziljenje ; 1 je prejemala 
svete zakramente do bolezni, 1 občasno; za 2 domači niso imeli podat-
ka, kdaj sta nazadnje prejela zakrament sprave, obhajila ali bolniškega 
maziljenja (niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2009 je bili 
cerkveno pokopanih 5 faranov; leta 1999 so bili cerkveno pokopanih 
štirje (4) farani; leta 1989 je bilo cerkveno pokopanih  6 faranov; leta 
1979   8 faranov; leta 1969   12 faranov.

POROKE
Leta 2019 sta se v župniji Sv. Miklavž nad Laškim poročila 2 para.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2009 se v župniji Sv. Miklavž nad 
Laškim ni poročil noben pa (ni vpisane nobene cerkvene poroke); leta 
1999 sta se v župniji Sv. Miklavž  nad Laškim poročila 2 para; leta 
1989 se ni poročil noben par  poročilo (ni vpisane nobene cerkvene 
poroke) leta 1979 ni bil poročen noben par (dva para sta se poročila 
drugje); leta 1969  se jv župniji Sv. Miklavž  nad Laškim poročil en (1) 

par (štirje pari so se drugje).

SVETI KRST
V minulem letu 2019 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
18 krstov: 10 fantov, 8 deklic. 6 otrok je bilo rojenih v cerkveno sk-
lenjenih zakonih, 12 izvenzakonskih. Rojstva oziroma krsti v preteklih 
desetletjih: leta 2009 je bilo 10 krstov; leta 1999 je bilo 8 krstov; leta 
1989 je bilo 25 krstov; leta 1979 je bilo krščenih 22 otrok; leta 1969 
je bilo 24 krstov.
POGREBI
V letu 2019 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah pokopanih 
9 faranov, 6 moških, 3 ženske.

“Jezusov krst”

Najstarejši moški je bil Ciril Rupert, star 92 let, najstarejša ženska je bila 
Zora Pavlič, stara 93 let.
Z zakramenti usmiljenja so bili pospremljeni : 1 sv. bolniško maziljenje 
in sv. obhajilo, 1 sv. bolniško maziljenje; 2 sta prejemala zakramente 
dokler sta jih lahko; 2 sta umrla nagle smrti; za 3 domači niso imeli po-
datka, kdaj so nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali bolniškega 
maziljenja (niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2009 je bilo 
cerkveno pokopanih 20 faranov; leta 1999  16 faranov; leta 1989   22 
faranov; leta 1979   13 faranov; leta 1969   13 faranov.

POROKE
Leta 2019 se je v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah poročilo 6 
parov.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2009 so se v župniji sv. Marjeta pri 
Rimskih Toplicah poročili 3 (trije) pari; leta 1999 se je poročilo 7 parov; 
leta 1989 se je poročilo 5 parov; leta 1979 je bil poročen 1 par; leta 

1969 je bilo poročenih 8  parov.

SVETA JEDERT
V minulem letu 2019 je bilo v župniji sv. Jedert nad Laškim 9 krstov: 
3 fanti, 6 deklic. 1 otrok je bil rojen v cerkveno sklenjenem zakoni,  7 
izvenzakonskih, 1 civilnozakonski. Rojstva oziroma krsti v preteklih de-
setletjih: leta 2009 so bili štirje (4) krsti; leta 1999 je bilo 17 krstov; leta 
1989 je bilo 11 krstov; leta 1979 je bilo krščenih 16 otrok; leta 1969 
je bilo 20 krstov.
Ob pogledu na to statistiko se vprašajmo, … Pregloboko sem se zamislil, 
da bi lahko karkoli zapisal. Presodite sami!

POGREBI
V letu 2019 je bilo v župniji sv. Jedert nad Laškim pokopanih 18 faranov: 
7 moških in  11 žensk.
Najstarejši moški je bil Edvard Čeperlin, star 89 let, najstarejša ženska 
je bila Cilka Črešnovar, stara 91 let.
Z zakramenti usmiljenja so bili pospremljeni 4 rajni: 2 sta prejeli sv. 
spoved, sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo, 1 sv. bolniško maziljenje;  
3 so prejemale zakramente, dokler so jih lahko; za 11 domači niso imeli 
podatka, kdaj so nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali bol-

niškega maziljenja (niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2009 je bilo 
cerkveno pokopanih 14 faranov; leta 1999  6 faranov; 
leta 1989   7 faranov; leta 1979   13 faranov; leta 1969   21 faranov.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
18.01. - Jesenova ravan in Čreta
25.01. - Ogeče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
18.01. - Vodiško
25.01. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 12.01. - JEZUSOV KRST
08:30
10:30

REČICA: za + Ludvika GOLUHA in vnuka Benjamina
JEDERT:  za žive in rajne
                za + Ano SELIČ (20. obl.)

PONEDELJEK, 13.01. - sv. Veronika, devica
TOREK, 14.01. - sv. Oton, redovnik
SREDA, 15.01. - Mihej in Habakuk, preroka
ČETRTEK, 16.01. - sv. Marcel, papež

18:00 JEDERT: za žive in + pevce Moškega pevskega zbora SEDRAŽ
PETEK, 17.01. -  sv. Anton, puščavnik

18:00 JEDERT: za +  Slavico in Stanka SOTLERJA
             za + Antona MASTNAKA in Terezijo NOVAK

SOBOTA, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica
10:00 REČICA: za + Silvo RIHAR (30. dan)

NEDELJA, 19.01. - 2. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Antona JAGRA in družino ARLIČ

PONEDELJEK, 20.01. - sv. Boštjan, mučenec
TOREK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka
SREDA, 22.01. - sv. Vincencij, mučenec
ČETRTEK, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik

18:00 REČICA: za + Ljudmilo POLAK (8. dan)

PETEK, 24.01. - sv. Frančišek Saleški, škof in c. u.
18:00 JEDERT: za + Petra SEMETA (30. dan)

SOBOTA, 25.01. - Spreobrnenje apostola Pavla
10:00 JEDERT: za + Karla GRAČNERJA (8. obl.)

NEDELJA, 26.01. - 3. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + rodbino DEŽELAK in GOLOUH
JEDERT:  za + Antona DEBELAKA, Zofijo REPŠE

NEDELJA, 12.01. - JEZUSOV KRST
08:30 za + Štefana in Alojza CAJZEKA, rodbino POLAJŽER in 

sorodnike
za + Vinka PINTERJA (8. dan)

PONEDELJEK, 13.01. - sv. Veronika, devica
TOREK, 14.01. - sv. Oton, redovnik

08:00 za zdravje in v zahvalo

SREDA, 15.01. - Mihej in Habakuk, preroka
ČETRTEK, 16.01. - sv. Marcel, papež

17:00 v dober namen
za + Marijo DRMELJ (8. dan)

PETEK, 17.01. -  sv. Anton, puščavnik
SOBOTA, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica

08:00 za + Edija in Marijo BREZNIKAR
za + Pavleta AJDNIKA, DIACIJEVE, SIMERLOVE in AJDNIKOVE

NEDELJA, 19.01. - 2. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Albina SKERBIŠA, Ivana in Marijo KRAPEŽ
PONEDELJEK, 20.01. - sv. Boštjan, mučenec
TOREK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka

08:00 za + Janija GUZEJA

SREDA, 22.01. - sv. Vincencij, mučenec
ČETRTEK, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik

17:00 za + KRAJNČEVE in ZALETELOVE

PETEK, 24.01. - sv. Frančišek Saleški, škof in c. u.
SOBOTA, 25.01. - Spreobrnenje apostola Pavla

08:00 ni namena

NEDELJA, 26.01. - 3. nedelja med letom
08:30 za + Jožeta (obl.) in Ano PODPEČAN

NEDELJA, 12.01. - JEZUSOV KRST
10:30 za + Friderika RAJHA

PONEDELJEK, 13.01. - sv. Veronika, devica
TOREK, 14.01. - sv. Oton, redovnik
SREDA, 15.01. - Mihej in Habakuk, preroka
ČETRTEK, 16.01. - sv. Marcel, papež

16:30 v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu KUPERTINSKEMU in sv. 
Tereziji VELIKI

PETEK, 17.01. -  sv. Anton, puščavnik
16:30 za + Frančiško LAPORNIK

SOBOTA, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica
09:00 za + Silvo ŠOSTER

NEDELJA, 19.01. - 2. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Julo Milak (30. dan)
PONEDELJEK, 20.01. - sv. Boštjan, mučenec
TOREK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka
SREDA, 22.01. - sv. Vincencij, mučenec
ČETRTEK, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik

16:30 za + Jožefa KNEZA (Lipek)

PETEK, 24.01. - sv. Frančišek Saleški, škof in c. u.
16:30 v zahvalo za dar življenja in prave poti

SOBOTA, 25.01. - Spreobrnenje apostola Pavla
09:00 za + Nežo, Matevža in Alojzijo DEŽELAK

NEDELJA, 26.01. - 3. nedelja med letom
10:30 za + Marijo LIPOVŠEK (obl.) in Metko PEPELNJAK (obl.)

za + Antona DROBNETA

POROKE
Leta 2019 se je v župniji sv. Jedert  nad Laškim poročil  en (1) par.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2009 so se v župniji sv. Jedert nad Laškim 
poročil en (1) par; leta 1999 sta se poročila 2 para; leta 1989 so se poročili 
trije (3) pari; leta 1979 so se poročili štirje (4) pari; leta 1969 je bilo po-
ročenih 5 parov.

LATINSKI PREGOVOR
Adversae res admonent religionum. -- 

“Nesreča uči verovati in moliti.”


