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Spomini
Bliža se praznik Vseh svetih. V Šmiklavžu in Rimskih Toplicah se 
na dan Vseh svetih spominjamo naših rajnih, ki so že v večnosti 
tudi s spomini. 
Kaj je z rajnimi? So živi? Po veri v Jezusove besede so živi. Za nas 
so živi toliko, kolikor se jih spominjamo, kolikor zanje molimo. 
Vabljeni, da na lističe za spomine napišete imena svojih rajnih 
prednikov. Pokojnih se bomo poimensko spomnili na praznik 
Vseh svetih in zanje molili. 
Lističe oddajte v zakristiji. Za priloženi dar (namenjen je župniku) 
se iskreno zahvaljujem.

župnik Klemen

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

128. Kako je z zakonci, ki ne morejo imeti lastnih otrok?

Njihov zakon v nobenem primeru ni manj “vreden”, kajti razm-
noževanje ni edini namen zakona. Še bolj izstopi njegov neraz-
vezni značaj in vrednost kot skupnost takrat, ko zakonsko živl-
jenje ni izpolnjeno z otroki - pogosto goreče želenimi. V takem 
primeru lahko zakonci otroke posvojijo ali pa na druge načine 
(morda v krogu sorodnikov ali prijateljev) še posebej skrbijo za 
otroke. Zakon lahko postane “rodoviten” tudi, če se zakonski par 
brez otrok odpre za posamezne osamljene ljudi, se zavestno us-
meri v socialno delovanje in živi gostoljubnost.

129. Če so otroci možni, koliko naj jih bo?

Zakonca naj sprejmeta otroke, ki jima jih Bog podari. To pa ne 
pomeni, da naj ima vsak par nepremišljeno (veliko) otrok. Zakon-
ci naj bi marveč odločitev za materinstvo in očetovstvo spreje-
mali zavestno in odgovorno z upoštevanjem svojega zdravstven-
ega, materialnega, duševnega in socialnega stanja. Ob tem naj 
bi se učili razumeti govorico svojega telesa, da bi mogli poseči 

LATINSKI PREGOVOR
Agere considerate pluris quam cogitare prudenter. -- 

“Več je vredno premišljeno delati kot razburjeno misliti.”

“Demokra-
tizacija družine 

vendar ne 
pomeni, da se 

dogovorimo, kdo 
je oče.

WILLY BRANDT (1913 - 1992), nemški zvezni kancler

“Družina prestaja 
globoko kulturno krizo 
kakor vse skupnosti in 
družbene povezave. V 
primeru družine je krhkost 
povezav posebno resna, 
ker gre za temeljno celico 
družbe, za prostor, kjer 
se učimo živeti skupaj v 
različnosti in pripadnosti 
drugim, za prostor, kjer 
starši predajajo vero 
otrokom. Zakon namerno 
pojmujejo zgolj kot obliko 
čustvene zadovoljitve, ki 
jo je mogoče poljubno 
osnovati in spremeniti 
v skladu z občutkom 
posameznika. Nepogrešljivi 
prispevek družine družbi 
pa vendar presega raven 
čustvenosti in naključnih 
potreb dvojice.
PAPEŽ FRANČIŠEK, VE 66

“Bog, bodi milostljiv 
meni grešniku.”

po naravnem načinu uravnavanja spočetij. Odločitev o razmiku 
med rojstvi in glede števila otrok je stvar zakoncev. To je njihova 
neodtujljiva pravica, ki jo uresničujejo pred Bogom in oziraje se na 
lastne obveznosti, na že rojene otroke, na družino in na družbo.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
26.10. - Strensko
02.11. - Sevce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
26.10. - Vodiško
02.11. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom - misijonska
08:30 za žive in rajne

za + Franca, Frančiško PINTER in sorodnike
PONEDELJEK, 21.10. sv. Uršula, devica in mučenka
TOREK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež

08:00 za + Ivana in Faniko KAJTNA (obl.)

SREDA, 23.10. - sv. Janez Kapistran, duhovnik
ČETRTEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof

18:00 za + Ivana, Marjana, Matevža in Marijo LOGAR

PETEK, 25.10. -  sv. Darinka, mučenka
SOBOTA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec

08:00 za + STOPARJEVE in sorodnike

NEDELJA, 27.10. - 30. nedelja med letom - žegnanjska
08:30 za + Franca MAJCNA (obl.), starše, brata Avgusta in Ivanko SIRK

za + Karolino DEŽELAK (obl.) in starše
PONEDELJEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
TOREK, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik

08:00 za + Jurija DRAKSLERJA

SREDA, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
ČETRTEK, 31.10. - sv. Volbenk (Bolfenk), škof

08:00 za + Janija GUZEJA

PETEK, 01.11. - VSI SVETI
08:00
14:00
17:00

za žive in rajne in po spominih
za + Ladislava STOPINŠKA
Molitev treh delov rožnega venca

SOBOTA, 02.11. - Spomin vernih rajnih
08:00 za + Pavleta AJDNIKA, DIACIJEVE, SIMERLOVE in AJDNIKOVE

NEDELJA, 03.11. - 31. nedelja med letom - zahvalna
08:30 po namenu

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom - misijonska
10:30 za + Draga PUŠNIKA

za + Angelo BIDERMAN (8. dan)
PONEDELJEK, 21.10. sv. Uršula, devica in mučenka
TOREK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
SREDA, 23.10. - sv. Janez Kapistran, duhovnik
ČETRTEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof

17:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 25.10. -  sv. Darinka, mučenka
17:30 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ

SOBOTA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
09:00 za + Marijo VODIŠEK

NEDELJA, 27.10. - 30. nedelja med letom - žegnanjska
10:30 za + Jožefo, Alojza in Jožeta BIDERMANA

za + dva Martina (obl.), Jožefo in Terezijo BLATNIK
PONEDELJEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
TOREK, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik
SREDA, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
ČETRTEK, 31.10. - sv. Volbenk (Bolfenk), škof

09:00 za + Jožefa KNEZA

PETEK, 01.11. - VSI SVETI
10:30

17:00

za + Friderika RAJHA
za + Marijo IVŠEK
Molitev treh delov rožnega venca

SOBOTA, 02.11. - Spomin vernih rajnih
09:00 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 03.11. - 31. nedelja med letom - zahvalna
10:30

14:00

za žive in rajne
za + Martina BEZGOVŠKA in ženo Marijo
KOLMAN: ni namena?

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom - misijonska
08:30
10:30

JEDERT: za + Ivana NAPRETA
REČICA: za + Jožico FERME

PONEDELJEK, 21.10. sv. Uršula, devica in mučenka
TOREK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
SREDA, 23.10. - sv. Janez Kapistran, duhovnik
ČETRTEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
PETEK, 25.10. -  sv. Darinka, mučenka

18:00 JEDERT: za + Frido in Franja DIACIJA

SOBOTA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
10:00 JEDERT: za + družino ZUPANC

NEDELJA, 27.10. - 30. nedelja med letom - žegnanjska
08:30
10:30

REČICA: za + Cvetko PINTAR, Marijo, Alojza HLADINA
              za + Marinko PODKORITNIK 
JEDERT:  za + Jožefo GREŠAK in moža Jurija

PONEDELJEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
TOREK, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik
SREDA, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
ČETRTEK, 31.10. - sv. Volbenk (Bolfenk), škof
PETEK, 01.11. - VSI SVETI

10:30
14:00
17:00

REČICA: za + Marinko PODKORITNIK
JEDERT: za žive in rajne
JEDERT: Molitev treh delov rožnega venca

SOBOTA, 02.11. - Spomin vernih rajnih
10:00 JEDERT: za + Jožico FERME

NEDELJA, 03.11. - 31. nedelja med letom - zahvalna
08:30
10:30

JEDERT: za + Jurija KOŠIČA in Frančiško
REČICA: za + PODEBERŠKOVE


