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NEDELJA, 14.07. - 15. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Marijo GRABNER, Ivana, Brankota in + družine KLENOVŠEK
za + Franca KAPUNA (obl.)

PONEDELJEK, 15.07. sv. Bonaventura, škof
TOREK, 16.07. - Karmelska Mati božja

08:00 za + KOŠIČEVE in PODKUBOVŠKOVE 
SREDA, 17.07. - sv. Aleksij (Aleš), spokornik
ČETRTEK, 18.07. - sv. Elij, mučenec

18:00 ni namena

PETEK, 19.07. -  sv. Arsenij, puščavnik
SOBOTA, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

08:00 za + Cirila RUPERTA
za + Rozalijo GRAČNER

NEDELJA, 21.07. - 16. nedelja med letom - Šmarjetna
08:30 za žive in rajne

za + Jakoba DORNIKA in sorodnike
za+ Justino RIŽNAR in starše

PONEDELJEK, 22.07. - sv. Marija Magdalena, sp. žena
TOREK, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica

08:00 ni namena

SREDA, 24.07. - sv. Krištof, mučenec
ČETRTEK, 25.07. - sv. Jakob Starejši, apostol

18:00 za + Ano in Jožeta PODPEČANA

PETEK, 26.07. - sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
SOBOTA, 27.07. - sv. Gorazd in kliment, duhovnika

08:00 za + Anico METULJ

NEDELJA, 28.07. - 17. nedelja med letom
08:30 za + Borisa ŠENJUGA in starše

za + Mihaelo KURALT (obl.) in sorodnike

In jezus mu je rekel: 
“Pojdi in tudi ti tako delaj!” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
20.07. - Lože (spodnje)
27.07. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
20.07. - Ogeče vodi (cela župnija)
27.07. - Toplice, Senožete in Veliko Širje

LATINSKI PREGOVOR
A capite bona valetudo. -- 

“Dobro zdravje prihaja iz glave.”

NEDELJA, 14.07. - 15. nedelja med letom
10:30

14:00

za + Moniko IVŠEK (obl.)
za + Mirana ZUPANCA
KOLMAN: ni namena???

PONEDELJEK, 15.07. sv. Bonaventura, škof
TOREK, 16.07. - Karmelska Mati božja
SREDA, 17.07. - sv. Aleksij (Aleš), spokornik
ČETRTEK, 18.07. - sv. Elij, mučenec

17:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 19.07. -  sv. Arsenij, puščavnik
17:30 za + Marijo IVŠEK

SOBOTA, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
09:00 za + Milana OŽKA

NEDELJA, 21.07. - 16. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Alojza, Jožefo in Jožeta BIDERMANA, Vido in Franca 
KLENOVŠKA

PONEDELJEK, 22.07. - sv. Marija Magdalena, sp. žena
TOREK, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica
SREDA, 24.07. - sv. Krištof, mučenec
ČETRTEK, 25.07. - sv. Jakob Starejši, apostol

17:30 za + Marico (obl.) in Ivana JELENCA

PETEK, 26.07. - sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SOBOTA, 27.07. - sv. Gorazd in kliment, duhovnika
09:00 za + rodbine KRAŠOVEC, OJSTERŠEK, TERBOVC

NEDELJA, 28.07. - 17. nedelja med letom
10:30 za + Martina TOPOLETA, ter Jakoba in Ano POŽIN

za + Jožefa JESENIČNIKA (40. obl.)



Lepa nedelja v Šmarjeti

Prihodnjo nedeljo (21.07.2019) bomo v Šmarjeti obhajali 
lepo nedeljo. Ob župnijskem prazniku poglobimo poznavan-
je naše farne zavetnice.

Marjeta spada k štirinajstim priprošnjikom v stiski in je po-
leg Barbare in Katarine ena od svetih treh devic. Častijo jo 
v Montefiasconeju nad Bolsenskim jezerom. Stolnica sredi 
mesteca, ki je posvečena mučenki, se imenuje S. Margher-
ita. V njej so tudi njene relikvije. Po legendi se je rodila v 
drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od 
rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača 
poganske bogove, jo je prijavil oblastniku Olibriju. Ta jo je 
poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. 
Ker ga je zavrnila jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in 
bičati. V zaporu naj bi se ji ponoči prikazal zmaj in jo hotel 
požreti. Naredila je križ, zmaj je zginil, rane, ki jih je dobila, 
pa naj bi se ze naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi 
se je po tem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal, naj Marjeto 
obglavijo. 

V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred Marjetinim 
lepo, se je na njen dan začela žetev. Na 20. julij so tudi 
plačevali kmečko zakupnino. 
Velikokrat jo prikazujejo z zmajem. Večkrat je upodobljena 
tudi z drugimi devicami, njeno obglavljenje pa je na Carrac-
cijevi sliki v cerkvi S. Maurizio v Mantovi. 

Goduje 20. julija, v vzhodni Cerkvi pa 13. julija.

Ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oz. grškega 
imena Margarita, ki pomeni »biser«. Drugo ime zanjo je Ma-
rina, izpeljanka iz lat. besede marinus, kar pomeni »morski«.

Pregovori: Če sv. Marjete dan deževalo bo, težko boš pod 
streho spravil seno. Sv. Marjeta grom in strelo obeta. Sv. Urh 

in sv. Marjeta kače paseta.

»Oče, vere v enega pravega živega Boga in njegovega Sina 
Jezusa Kristusa mi nihče ne more vzeti iz srca. Pripravljena 
sem zanj preliti svojo kri, saj je tudi Jezus svojo prelil zame« 
(po »Zlati legendi«).

Duhovne vaje za birmance

Od 08. - 10. julija 2019 smo imeli duhovne vaje za birmance pri 
Svetem Križu nad Belimi Vodami. Okolje je kot nalašč za duhovni 
odmik. Osebno imam lep vtis. Birmanci so sodelovali. S pomočjo 
Jezusa smo ustvarili prijetno vzdušje. Prvo noč so sicer malce tež-
je zaspali. Zato je prišla ura za vstajanje za marsikoga prezgodaj. 
Nato pa je šlo. Ampak zanimivo, ko so duhovne vaje opravljene, se 
preprosto ne spominjam vseh naporov (napori so samo spomin), 
ampak me prevzema hvaležnost. Zaključili smo s sveto mašo pri 
kateri so lahko bili tudi starši. Odpravili smo se k sestram klarisam 
v Nazarje, kjer smo lahko slišali kako živijo. Njihovo poslanstvo je 
molitev. Lahko jih tudi prosimo za molitev v različnih situacijah.  
Hvaležen sem animatorjem in gospodinjama Nadi in Valeriji za 
požrtvovalnost, da smo lahko duhovne vaje uspešno izpeljali. 
Bogu hvala - Deo gratias!
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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe - Družina
...

117. Kaja naredi družina za posameznega človeka?

Doživeti družino je za posameznega človeka izjemno pomembno. 
V družini prvič doživi skupnost ljudi, ki mu po naravi prihajajo do-
brohotno naproti in ga brez vsakega pridržka ljubijo ter priznavajo. 
V takšnem pozitivnem ozračju more vsak družinski član razvijati 
svoje sposobnosti in pripraviti na soočenje z vsem, kar ga bo v 

življenju doletelo, ter si nabrati dovolj moči za to. Prav to želi 
vzgoja, ki sloni na krščanski podobi človeka. Posamezne osebe v 
družini sočasno doživijo, kaj pomeni prevzeti odgovornost, kajti 
družinski član ne more preprosto živeti le zase. Iz vsake vloge, 
pa naj bo starševska, starih staršev ali otrok, izhajajo vedno tudi 
obveznosti do drugih družinskih članov.

118. Prinaša družina kaj tudi družbi?

Da, vse, kar družina v sebi stori, zase in za posamezne člane, 
je pomembno tudi za družbo. Družba more uspevati le, če gre 
dobro posameznemu članu družbe, če se čuti ljubljen in priznan. 
V družini je mogoče doživeti, da obstaja še drugačna logika od 
logike menjave in trga, logika biti dar, biti sprejet. Da se posa-
mezniki v družini naučijo, kaj pomeni socialna odgovornost in 
solidarnost, koristi tudi celotni družbi: kdor se pokaže “v ma-
jhnem” polno odgovoren in solidaren, prej tako ravna tudi “v 
velikem”. Kje se je mogoče bolje naučiti pozornosti do ubogih, 
bolnih ali ostarelih kot v družini? Kje bolje razumejo ljudi, ki 
dvomijo, so osamljeni ali zapuščeni? Kako bo človek občutljiv 
za strukturne nepravilnosti, če mu lastna družina ni v zgled? 
Družina prinaša s tem nenadomesljiv prispevek k “počlovečenju 
družbe” (C. Kissling). Sredstev, ki jih družba vloži v družino, ji 
nato ni treba porabiti za mladoletne napore, vzgojne zavode in 
terapije za odvajajnje drog.

“ Mati je edini 
človek na svetu, 

ki te ljubi, še 
predno te poz-

na.
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 - 1827),

švicarski pedagog

“Dve stvari naj otroci 
dobijo od staršev: korenine 
in krila.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
(1749 - 1832), nemški pesnik

“Starejši v naših 
družinah nanj ne bodo 
obravnavani kot “izobčen-
ci”. Starejši ljudje so 
zaklad za družbo.
PAPEŽ FRANČIŠEK, 25.02.2014


