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NEDELJA, 16.06. - SVETA TROJICA
08:30 za + Roziko FRECE (obl.), Francija PINTERJA ter Francija, Mirka 

in Draga POČIVALŠKA
PONEDELJEK, 17.06. sv. Albert, duhovnik
TOREK, 18.06. - sv. Marko in Marcelijan, muč.

08:00 za + Jožefo SKERBIŠ
SREDA, 19.06. - sv. Romuald, opat
ČETRTEK, 20.06. - sv. Rešnje Telo in kri

18:00 za + Julijano, Karla ŠTORA in + GRAŠIČEVE

PETEK, 21.06. -  sv. Alojzij, redovnik
SOBOTA, 22.06. - sv. Tomaž More in Janez Fisher, muč.

08:00 za + Alojza KOŠIČA in sorodnike

NEDELJA, 23.06. - 12. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Valentina KLEPEJA, starše in MATIJEVE
PONEDELJEK, 24.06. - Rojstvo Janeza Krstnika - kres
TOREK, 25.06. - sv. Viljem (Vilko), opat - Dan državnosti

08:00 za + Ano PODPEČAN

SREDA, 26.06. - sv. Jožef Maria Escriva, ust. Opus Dei
ČETRTEK, 27.06. - sv. Ema Krška, kneginja

18:00 ni namena

PETEK, 28.06. - Srce Jezusovo
SOBOTA, 29.06. - sv. Peter in Pavel, apostola; Srce Marijino

08:00 za + Cirila RUPERTA

NEDELJA, 30.06. - 13. nedelja med letom
08:30 ni namena

“Skrivnost Svete Trojice: 
Oče, Sin in Svet Duh” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
22.06. - Lažiše (vas)
29.06. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
22.06. - Strensko
29.06. - Sevce

LATINSKI PREGOVOR
Cibi condimentum est fames. -- 

“Lakota je začimba za vsak obrok.” Lakota je 
najboljši kuhar.

NEDELJA, 16.06. - SVETA TROJICA
10:30 za žive in rajne 

za + Alojza in Marijo MEDVED
za + Frančiško LAPORNIK (8. dan)

PONEDELJEK, 17.06. sv. Albert, duhovnik
TOREK, 18.06. - sv. Marko in Marcelijan, muč.
SREDA, 19.06. - sv. Romuald, opat
ČETRTEK, 20.06. - sv. Rešnje Telo in kri

17:30 za moč pri vsakdanjem delu

PETEK, 21.06. -  sv. Alojzij, redovnik
17:30 za + Jožefa KNEZA (Lipeka)

SOBOTA, 22.06. - sv. Tomaž More in Janez Fisher, muč.
09:00 za + Francija KLINARJA, njegove starše, Alojza in Ano 

RAZBORŠEK
NEDELJA, 23.06. - 12. nedelja med letom

10:30 za + Karolino KAJTNA
za + Vladimirja FRECETA (obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 24.06. - Rojstvo Janeza Krstnika - kres
TOREK, 25.06. - sv. Viljem (Vilko), opat - Dan državnosti
SREDA, 26.06. - sv. Jožef Maria Escriva, ust. Opus Dei
ČETRTEK, 27.06. - sv. Ema Krška, kneginja

17:30 za + Milana OŽKA

PETEK, 28.06. - Srce Jezusovo
17:30 za + Alojzijo DEŽELAK

Da bi Jezus upodobil naša srca po svojem srcu
SOBOTA, 29.06. - sv. Peter in Pavel, apostola; Srce Marijino

09:00 za + MOČIVNIKOVE in starše LIPOVŠEK

NEDELJA, 30.06. - 13. nedelja med letom

10:30
BLAGOSLOV MOTORISTOV, MOTORJEV in ŠTIRIKOLESNIKOV
za srečno vožnjo
za + Slavico, Petra in Antonijo DEŽELAK



Blagoslov motoristov - 12. srečanje - Šmiklavž

V nedeljo, 30.06.2019 ob 
10.30, lepo vabljeni na 
12. srečanje s sveto mašo 
z blagoslovom motorjev, 
štirikolesnikov, starodob-
nikov in drugih vozil. Po 
maši prijateljsko druženje. 
Življenje je dar. Življenje je 
krhko. Priporočili se bomo 
sv. Krištofu in prosili za bla-
goslov pri vožnji.

Molitev za srečno vožnjo
Gospod,
Ti poznaš vse poti, Tvojim očem ni nič prikrito in nič se ne zgodi 
brez Tvojega dovoljenja.
Nakloni mi srečo, da to potovanje začnem s Tabo in da v Tvoji 
neskončni ljubezni in dobroti mirno pridem na cilj in se vrnem 
domov.
Naj me Tvoje dobrotljivo vodstvo spremlja in usmerja moje korake 
z večno ljubeznijo Tvojega srca. Bodi vedno z menoj, Gospod.
Naj jasno vidim ovire in težave na poti, pomagaj pa mi najti 
rešitve. Blagoslavljaj me, da se bom izogibal sporom in jezi.
Slavljen bodi, večni Bog, naš oče, ki me ohranjaš pri življenju in 
mi naklanjaš, da z lučjo Tvoje prisotnosti odkrivam nove poti in 
odgovore na svoja hrepenenja.

Amen.

Vabilo na ORATORIJ 2019 - IMAŠ MOČ
Laško&Šmarjeta&Šmiklavž

od 01. julija do 5. julija

Letos bomo na oratoriju spoznavali in na 

novo odkrivali Petra Klepca. Peter Klepec 
je bil preprost fant, ki je prejel moč, da se 
je lahko uprl svojim nasprotnikom. Zgodbo 
Petra Klepca mogoče že poznaš iz ljudskih 
pripovedk, vendar pa mogoče na oratoriju 
spoznaš kaj novega o tem ‘super’ junaku. Or-
atorij z naslovom “Imaš moč” nas spodbuja, 
da skupaj s Petrom Klepcem poiščemo izvir 
nepremagljive moči. Moč, ki premaga vse in 
vsakogar, saj je ta ‘moč’ dar od Boga.

Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavnico. Odda-
jte jo najkasneje do 30. junija v zakristiji ali župnišču. 
Predviden program od ponedeljka do petka:
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre
10.00 - kateheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet, ...)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov

Prispevek za oratorij znaša 20,00 € za prvega otroka. Za 
drugega otroka iz družine plačate 10,00 €, za tretjega ali 
več, pa je zastonj.

Prijavnice lahko dobite v zakristiji in na internetu. 

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe - Družina
...

112. Zakaj Bog želi, da živimo skupaj kot družina?

Bog ne želi, da bi vsak človek živel sam zase, ustvaril nas je kot 
skupnostna bitja. Človek je torej po naravi naravnan na (družins-
ko) skupnost. To je razvidno že na prvih straneh Svetega pisma 
v poročilo o stvarjenju: Bog takoj postavi Adamu ob stran Evo 
kot partnerico. “Tako je človek dal imena vsej živini in vsem pti-
cam na nebu in vsem živalim na polju, za človeka pa se ni našla 
pomoč, ki bi bila njemu primerna. Gospod Bog je iz rebra, ki ga 
je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. Tedaj je 
človek rekel: ?To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega 
mesa?” (1 Mz 2,20.22-23a).

113. Kakšen pomen ima družina v Svetem pismu?
V Svetem pismu pogosto srečamo življenje v družini: v 
Stari zavezi so starši poklicani otrokom prenesti doživetja 
ljubezni in zvestobe Boga ter jim posredovati prve in na-
jpomembnejše modrosti življenja. Nova zaveza nam po-
roča, da se je tudi Jezus rodil v konkretni družini. Njegovi 
starši so mu nudili naklonjenost in ljubezen ter ga vzgajali. 
Bog si je izbral povsem “normalno” družino, da je bil v njej 
rojen kot človek in v njej dozorel; s tem je naredil družino 
za poseben Božji prostor in ji kot skupnosti namenil prav 
enkratno vrednost.
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NEZNANI

“Cerkev ni kulturno 
združenje, marveč Jezuso-
va družina.
PAPEŽ FRANČIŠEK
01.06.2013

“Prvo, kar človek v 
življenju najde, poslednje, 
kjer ponudi roko, najdrago-
cenejše kar v življenju ima, 
je družina.
ADOLF KOLPING (1813 - 1865), 
nemški katoliški duhovnik in borec za 
pravice delavcev in obrtnikov


