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NEDELJA, 30.06. - 13. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Ladislava STOPINŠKA
PONEDELJEK, 01.07. sv. Estera, sp. žena
TOREK, 02.07. - sv. Frančišek Regis, red.

08:00 v dober namen
SREDA, 03.07. - sv. Tomaž, apostol
ČETRTEK, 04.07. - sv. Urh (Uroš), škof

18:00 za + Ano PODPEČAN

PETEK, 05.07. -  sv. Ciril in Metod, slov. ap.
SOBOTA, 06.07. - sv. Marija Goretti, muč.

08:00 za + Stankota PODPEČANA in Marijo CAMLOH

NEDELJA, 07.07. - 14. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Jožeta KLEPEJA
PONEDELJEK, 08.07. - sv. Gregor Grassi, škof
TOREK, 09.07. - sv. Avguštin Rong, muč.

08:00 ni namena?

SREDA, 10.07. - sv. Amalija, red.
ČETRTEK, 11.07. - sv. Benedikt, opat

18:00 ni namena?

PETEK, 12.07. - sv. Mohor in Fortunat, muč.
SOBOTA, 13.07. - sv. Henrik (Hinko), kralj

08:00 za + Cirila RUPERTA

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.)

“... Sin človekov pa nima, 
kamor bi glavo naslonil.” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
06.07. - Konc, Zabrež
13.07. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
06.07. - Šmarjeta
13.07. - Jesenova ravan in Čreta

LATINSKI PREGOVOR
Error hesternus sit tibi doctor hodiernus. -- 
“Včerajšnja napaka naj ti je danes učitelj.”

NEDELJA, 30.06. - 13. nedelja med letom

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

PONEDELJEK, 01.07. sv. Estera, sp. žena
TOREK, 02.07. - sv. Frančišek Regis, red.
SREDA, 03.07. - sv. Tomaž, apostol
ČETRTEK, 04.07. - sv. Urh (Uroš), škof

17:30 za + Alojzija ZAMUDA

PETEK, 05.07. -  sv. Ciril in Metod, slov. ap.
17:30 za + Draga PUŠNIKA

SOBOTA, 06.07. - sv. Marija Goretti, muč.
09:00 za + Jožefo SKALIČ

NEDELJA, 07.07. - 14. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Frančiško LAPORNIK (30 .dan)
za + Štefko in Martina MAJCENIČA

PONEDELJEK, 08.07. - sv. Gregor Grassi, škof
TOREK, 09.07. - sv. Avguštin Rong, muč.
SREDA, 10.07. - sv. Amalija, red.
ČETRTEK, 11.07. - sv. Benedikt, opat

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

PETEK, 12.07. - sv. Mohor in Fortunat, muč.
17:30 za + Vinka VERBOVŠKA

SOBOTA, 13.07. - sv. Henrik (Hinko), kralj
09:00 za + Jožeta OBLAKA

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

14:00

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



Blagoslov motoristov - 12. srečanje - Šmiklavž
30.06.2019

Sveti angel, varuh moj, bodi 
vedno ti z menoj. Stoj mi 
noč in dan ob strani, vsega 
hudega me brani. Prav pris-
rčno prosim te, varuj me in 

vodi me.

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.

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

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe - Družina
...

114. Kako Cerkev gleda na družino?

Cerkev razmišlja o družini kot prvi in najpomembnejši naravni sk-
upnosti. Družina ima posebne pravice in stoji v središču vsakega 
družbenega življenja. Je namreč prostor, v katerem človeško živl-
jenje nastane, in prostor, kjer nastajajo prvi medčloveški odnosi. 
Družina tvori temelj družbe, iz nje izhajajo vse družbene ureditve. 
Zaradi tega velikega pomena vidi Cerkev družino kot Božjo usta-
novo.

115. Kaj je posebnega na družini?
Brezpogojno sem ljubljen - to je nenadomestljivo izkustvo, ki 
ga ljudje dobimo v dobri družini. Različne generacije živijo 
skupaj in doživljajo naklonjenost, solidarnost, dostojanst-
vo, nesebično zastavljanje sebe, pomoč in pravičnost. Vsak 
družinski član je od drugih priznan v svojem dostojanstvu, 
sprejet in spoštovan, ne da bi za to moral kaj storiti. Vsaka 
in vsak je ljubljen, tak, kakršen je. Posamezne osebe niso 

material za nekaj, marveč imajo smisel v sebi. Zato ob-
staja v družini življenjska kultura, kjer je vse ostalo samo 
po sebirazumljivo. Danes gre pogosto predvsem za to, kaj 
kdo zmore ali kaj (npr. denar) doprinese. Pogosto izstopa 
osredotočenost na materialno. To je mentaliteta, ki družine 
izziva in pogosto celo uniči.

116. Ali “družina” še sploh sodi v moderno družbo?
Da. V sodobnih družbah pogosto ni več moralnih in verskih 
prepričanj, ki bi jih vsi sprejemali. Zaradi tega je svet postal 
skrajno kompleksen. Vsak del resničnosti deluje po lastnih 
predpisih. To zadeva tudi družino. Cerkev se zavzema za 
dobro in spoštovanje vsakega posameznega človeka. To 
povezuje vsa delna podorčja. Ljudje tudi danes niso nik-
jer na boljšem kot v družinski življenjski kulturi, ki sloni na 
visokih idealih in dobrih odnosih. Tam se lahko pokaže in 
nauči, da so obojestranska pozornost, pravičnost, dialog in 
ljubezen za uspelo sobivanje pomembnejši kot vse ostalo. 
Zatorej družina ni samo institucija, ki sodi v moderno druž-
bo, ampak je celo osrednje mesto človekove integracije. 
Tu nastajajo nujne socialne in človeške predpostavke za 
državo in za različna družbena podorčja (npr. gospodarst-
vo, politika, kultura).

“ Življenje 
staršev je knjiga, 
iz katere berejo 

otroci.
SV. AVGUŠTIN

“Igro otrok naj bi 
razumeli kot njihovo na-
jpomembnejšo zaposlitev.
PAMICHEL DE MONTAIGNE (1533-
1592), francoski filozof in esejist

“Ljubiti pomeni dati 
in prejeti vse, česar ni 
mogoče ne kupiti ne 
prodati, ampak si lahko le 
prostovoljno medsebojno 
podarimo.
ADOLF KOLPING (SV JANEZ PAVEL II., 
Psimo družinam, 1994


