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NEDELJA, 11.08. - 19. nedelja med letom
08:30 za +  Ano PODPEČAN

PONEDELJEK, 12.08. sv. Ivana Šantalska, redovnica
TOREK, 13.08. - sv. Hipolit in Poncijan, mučenca

08:00 na priprošnjo sv. Jožefa in Lurške Marije v dober namen
SREDA, 14.08. - sv. Maksimilijna Kolbe, mučenec
ČETRTEK, 15.08. - Marijino Vnebovzetje - Veliki Šmaren

10:30 LURD: za + Janija GUZEJA

PETEK, 16.08. -  sv. Rok, spokornik
SOBOTA, 17.08. - sv. Hijacint, redovnik

08:00 za + Cirila RUPERTA

NEDELJA, 18.08. - 20. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Ladislava STOPINŠKA
za + Pavleta AJDNIKA

PONEDELJEK, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
TOREK, 20.08. - sv. Bernard, opat

08:00 za + Ano PODPEČAN

SREDA, 21.08. - sv. Gracija, mučenka
ČETRTEK, 22.08. - Devica marija Kraljica

18:00 za + Nežko ZORKO

PETEK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
SOBOTA, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol

08:00 za + Janija GUZEJA

NEDELJA, 25.08. - 21. nedelja med letom
08:30 za + Avguština KALUŽA

“Vaša ledja naj bodo opasana 
in svetilke prižgane ...” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
17.08. - Brodnice
24.08. - Paneče vodi (vsa župnija) ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta

17.08. - Povčeno 
24.08. - Strensko

LATINSKI PREGOVOR
Deus non est velox ad poenam. -- 

“Bog je počasen, vendar dosegljiv.”

NEDELJA, 11.08. - 19. nedelja med letom
10:30 za + Milana OŽKA

za + Friderika RAJHA
PONEDELJEK, 12.08. sv. Ivana Šantalska, redovnica
TOREK, 13.08. - sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
SREDA, 14.08. - sv. Maksimilijna Kolbe, mučenec
ČETRTEK, 15.08. - Marijino Vnebovzetje - Veliki Šmaren

08:30 za + Draga PUŠNIKA

PETEK, 16.08. -  sv. Rok, spokornik
17:30 po namenu

SOBOTA, 17.08. - sv. Hijacint, redovnik
09:00 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 18.08. - 20. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Jožefo SKALIČ
PONEDELJEK, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
TOREK, 20.08. - sv. Bernard, opat
SREDA, 21.08. - sv. Gracija, mučenka
ČETRTEK, 22.08. - Devica marija Kraljica

17:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SOBOTA, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol
09:00 za + Jožefa KNEZA (Lipek)

NEDELJA, 25.08. - 21. nedelja med letom
10:30 za + Jakoba in Karolino KAJTNA

za+ Alojza OŽKA (obl.)

Priprava oltarjev za lepo nedeljo (Jernejevo - 25. avgust): 
Selo, Dol in Brodnice.



Sreče polno leto (Anselm Grün)

Misli za vsak dan v letu 
12. AVGUST

Kaj hoče zaživeti
Menih naj bi stražil pred hišo svojega srca in bil pozoren 
na to, katere misli skušajo vstopiti v njegovo hišo, ali so 
dobrodejne ali ne. Pozoren naj bi bil tudi na to, na katero 
energijo ga hočejo opozoriti njegove misli in občutki, kaj naj 
bi hotelo, da zaživi v njem.

Izreči
Dobro Oče, neizmerno sem se razjezil. Izpolni moje srce s 
svojo ljubeznijo, da se znova umirim. Preobrazi mojo jezo v 
jasnost in mir, pa tudi v moč, da bi izvrgel iz sebe drugega, 
da bi se lahko znova povsem posvetil tebi in ljudem, s kat-
erimi se srečujem.

13. AVGUST

Ostati tu
Ravno ko se nam godi krivica, ko nas ne razumejo, ne bi 
smeli pobegniti, temveč naj bi ostali, ostali naj bi pri sebi, 
povezani s svojim pravim jedrom. Tedaj, tako pravi Benedikt, 
bomo “salvus”: celoviti, zdravi.

Ne pobegniti
Ne pobegnem od sebe in svoje resnice. Ko razkrijem, kar je v 
meni, ostanem povezan s seboj in se s svojo najbolj notranjo 
resničnostjo tudi globlje povežem z drugimi.

14. AVGUST

Pozoren iz notranjosti
Benedikt opredeli kot cilj božje ponižnosti, da božjih napot-
kov ne izpolnjujemo več iz strahu, temveč jih izpolnjujemo 
“povsem zlahka in naravno in kakor iz navade ... iz ljubezni 
do Kristusa” (Rb 7,68) ter da smo notranje pozorni na po-
bude, ki nam jih Bog vsak dan sporoča v rahlih vzgibih naše-

ga srca.

Veselje nad krepostjo
Kadar v ljubezni s Kristusom sobivamo v svojem srcu, se dot-
ikamo samih sebe in smo veseli nad krepostjo, tedaj v nas 
prekipeva veselje, da naše življenje “daje nekaj od sebe” in 
uspeva, tedaj se pravilno ravnanje poraja iz nas samih.

ODMEV MLADIFESTA 2019 - Međugorje

Letos sem z nekaj mladimi romal v Međugorje na 30. Mladif-
est. To romanje je bilo doživetje vere, ki me vedno znova 
gane. Vsak dan je potekal program (molitev, kateheza, 
pričevanja, pesem, molitev rožnega venca, sveta maša, 
adoracija (češčenje Najsvetejšega). Mnogi duhovniki smo 
bili na voljo za sveto spoved. Zelo veliko ljudi se je spoveda-
lo, in to zelo iskreno - bil sem ganjen. 
Doživetje skupne molitve, zbranosti pri češčenju Najsvete-
jšega in klečoče množice me je potrjevalo v veri v Troedinega 
Boga, ki je živ in deluje in okrepi kar je slabotno. Bogu sem 
hvaležen za te dneve, ki sem jih preživel v tem bosansko 
hercegovski mestu, nekdaj samo vasici.

župnik Klemen

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

121. Kakšno vlogo imajo v družini starši?

Prisotnost odraslih ljudi, ki živijo v družini, se lahko izkaže za 
izredno dragoceno. Ti so primer povezanosti med generacijami 
in morejo zahvaljujoč svojim bogatim zakladom izkušenj odločilno 
prispevati k skupnemu blagru družine in družbe. Oni lahko mlad-
im posredujejo vrednote in tradicije ter jih podpirajo. Tako učijo 

mlade ne skrbeti samo zase, ampak gledati tudi na druge. Ko 
so starejši ljudje bolni in potrebni pomoči, niso odvisni le od 
zdravniške nege in odgovarjajoče oskrbe, marveč predvsem od 
ljubeznivega ravnanja in ljubeče okolice.

122. Čemu potrebujejo otroci posebno zaščito?

Otroci morajo biti na vsak način potrjeni in varovani. “Otrok je 
velik Božji dar za družino, za narod in za svet” (sv. Mati Terezija). 
Otroci so prihodnost človeštva. Že po naravi so potrebni pomoči. 
Vrhu tega pogosto odraščajo v vnebopijočih zunanjih razmerah. 
V mnogih predelih sveta jim manjka zdravniške oskrbe, primerne 
hrane, minimalnih možnosti šolske izobrazbe, ali celo lasten 
dom. Poleg tega obstajajo trajni škandali, kot so preprodaja 
otrok, otroško delo, pojav “otrok na ulici”, vključevanje otrok 
v vojne, poroke otrok in (spolne) zlorabe otrok. Proti kršitvam 
dostojanstva fantov in deklet, ki se dogajajo preko spolnega iz-
koriščanja in drugih oblik nasilja, in za spoštovanje dostojanstva 
ter pravic vsakega otroka se je treba odločno boriti na narodni 
in mednarodni ravni.

“ Zdravi ljud-
je potrebujejo 

srečno otroštvo.
ASTRID LINDGREN (1907 - 2002), 

švedska pisateljica za otroke “Moja družina je tako 
držala skupaj, da sem imel 
pogosto občutek, da smo 
ena sama oseba, 
sestavljena iz štirih delov.
HENRY FORD (1863 - 1947)

“Otroke vzgajati nima 
nobenega smisla. Oni nam-
reč vse posnemajo.
HUMORIST BONMOT


