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“Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna...”
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
08.07. - Brodnice
15.07. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
08.07. - Gračnica in Brstovnica
15.07. - Globoko

NEDELJA, 02. 07. - 13. nedelja med letom

08:30 za + Jožeta KLEPEJA

PONEDELJEK, 03. 07. - sv. Tomaž, apostol

TOREK, 04.07. - sv. Urh, škof

08:00 za + STOPARJEVE

SREDA, 05. 07. - sv. Ciril in Metod, slovanska apostola

ČETRTEK, 06. 07. - sv. Marija Goretti, devica

17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Filipa JURKOŠKA in starše ZEME

PETEK, 07. 07. - sv. Vilibald, škof

SOBOTA, 08. 07. - sv. Kilijan, škof

08:00 za + Pavlino STOPINŠEK

NEDELJA, 09. 07. - 14. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne
za + Justino RIŽNAR in starše

PONEDELJEK, 10. 07. - sv. Amalija, redovnica

TOREK, 11. 07. - sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

08:00 za + Franca VORINA

SREDA, 12. 07. - sv. Mohor in Fortunat, mučenca

ČETRTEK, 13. 07. - sv. Henrik,. cesar

18:00 za + Romana (obl.) in Alojza OBERSKI
za + Majdo PEČNIK

PETEK, 14. 07. - sv. Kamil de Lellis, duhovnik

SOBOTA, 15. 07. - sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

08:00 za + Razalijo GRAČNER (5. obl.)

NEDELJA, 16. 07. - 15. nedelja med letom

08:30 za + družino MAČEK
za + Franca KAPUNA (obl.)

NEDELJA, 02. 07. - 13. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Ernesta FUNKL

PONEDELJEK, 03. 07. - sv. Tomaž, apostol

TOREK, 04.07. - sv. Urh, škof

15:00 Pogremna maša in pogreb + Nikolaje ZUPANC

SREDA, 05. 07. - sv. Ciril in Metod, slovanska apostola

ČETRTEK, 06. 07. - sv. Marija Goretti, devica

17:30 za + Zofijo KNEZ

PETEK, 07. 07. - sv. Vilibald, škof

17:30 za ozdravitev na duši in telesu

SOBOTA, 08. 07. - sv. Kilijan, škof

09:00 za + Henrika ZUPANCA

NEDELJA, 09. 07. - 14. nedelja med letom

10:30
14:00

za + Ivana in Marijo JELENC
KOLMAN: za + Milana BUKOVŠKA

PONEDELJEK, 10. 07. - sv. Amalija, redovnica

TOREK, 11. 07. - sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

SREDA, 12. 07. - sv. Mohor in Fortunat, mučenca

ČETRTEK, 13. 07. - sv. Henrik,. cesar

17:30 za + Justino PUŠIČ

PETEK, 14. 07. - sv. Kamil de Lellis, duhovnik

17:30 za + Marijo POZARŠEK

SOBOTA, 15. 07. - sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

09:00 za +  Nikolajo ZUPANC (8. dan)

NEDELJA, 16. 07. - 15. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + BIDERMANOVE



Duhovnikom, redovnikom 
in 

božjemu ljudstvu celjske škofije

Ob 100 letnici fatimskih dogodkov ima vsaka škofija svoj fatimski 
romarski dan. Mi smo na vrsti v mesecu juliju, zato vas vabim na Škofijsko 
fatimsko romanje, ki bo v soboto 15. julija ob 10. uri v Petrovčah.
To je “molitveni krik” naše škofije za duhovne poklice, ker smo “na tleh”. 
Imamo samo dva bogoslovca, od katerih še eden razmišlja kako naprej. 
Kriza duhovnih poklicev je izziv in vabilo, da se prav vsi zamislimo, kaj 
nam Bog želi sporočiti po tem zakrbljujočem stanju. Na ta vprašanja 
nekoliko odgovarja revija “Cerkev danes” št. 3 in na mnoga druga 
znamenja časov. Eno je gotovo: Ob vseh izhojenih in neizhojenih poteh 
molitve in dela za duhovne poklice še vedno velja Jezusovo vailo in 
zagotovilo: “iščite... prosite...trkajte...” (prim. Mt 7,7) in trdno upamo, 
da bo naša molitev obrodila sadove.

Zato vas vabim in prosim, da z vztrajno molitvijo, z dobrim zgledom, z 
dobrimi deli in tudi s primerno besedo ob svojem času “pripravljajte 
teren in ugodno okolje”, da bo božja setev lahko rojevala sadove.

V upanju, da se vidimo v Petrovčah, vas prisrčno pozdravljam.

+ dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof

Živeti tako in drugače
Delaš vozniški izpit.
Rad imaš modo.
Učiš se jezike.
Spoznaš se na tehniko.
Ukvarjaš se z mnogimi stvarmi.
Toda nekega dne se zaveš:
Vsega si se naučil,
le živeti ne.

Treba je napredovati, narediti kariero,
služiti denar, se zabavati, imeti dobiček:
vse to so ti vtepli v glavo;
predvsem pa je treba veliko imeti.
Kot da bi bila sreča odvisna od imetja!

Ljudje so kot krvoločne zveri v nepregledni džungli,
nenehno na lovu za posestjo in užitki,
za “kruhom in igrami”.
Mislijo, da so svobodni,
pa so vklenjeni v verige svojih poželenj.

Živimo lahko na dva načina.
Prvi se začenja z obvladovanjem samega sebe
in se konča s praznovanjem.
Drugi se začenja s praznovanjem,
konča pa se z mačkom, glavobolom, s trpljenjem,
z nepotešenostjo in vsakodnevnimi nevrozami.
Pisma, telefonski klici in pogovori
me potegnejo v džunglo,
kjer ljudje drug drugega ponižujejo
in mučijo do obupa.

Tu v človekuzmagujejo nečloveški nagoni:
pohlep, egoizem, zloraba moči, živalski gon, hinavščina, nasilje ...
Kadar tako ves nemočen sedim ob številnih žrtvah,
ki so na koncu svojih moči in si hočejo vzeti življenje
bi rad v tej džungli zakričal:

Ljudje, vrnite se!
Vrnite se k preprostemu življenju,
k preprostim stvarem!
Vrnite se k dobroti, prijateljstvu 
in zadovoljstvu.

Phil Bosmans

Seja ŽPS in ŽGS - Šmarjeta
V četrtek, 6. julija, bo po večerni maši seja članov ŽPS in ŽGS. Člani lepo 
vabljeni, da se seje udeležite.

Duhovne vaje za birmance 2017
Od 10. - 12. julija 2017 bodo potekale duhovne vaje za birmance pri 
Svetem križu nad Belimi Vodami. Odhod je v ponedeljek, 10. julija, ob 
16.00, izpred župnijske cerkve v Laškem.
Ko zaključimo duhovne vaje, bomo še obiskali sestre klarise v Nazarjah.
Vse, ki bomo udeleženi v vodenju duhovnih vaj, priporočam v molitev. 
Molitev je sila, ki premika gore. Kaj je torej potrebno? POtrebna je vera!

28. MEDNARODNI FESTIVAL MLADIH 
V MEDJUGORJU

(Molitev, pričevanja, koncert, glasba, prireditve, češčenje, ples...)

Vsako leto se z mladimi udeležim romanja v Medjugorje na festival 
mladih. 

Letos se bomo pridružili skupini, ki jo vodi g. Toni Kmet od torka, 1. do 
nedelje, 6. avgusta 2017.

Odhod avtobusa: Celje-Tepanje-Makole-Slovenska Bistrica-Maribor - 
Podlehnik.

Na poti nazaj bomo imeli še postanek ob obali in čas za kopanje v 
Makarski.

Prispevek za romanje: 180€ (vključuje prevoz, polpenzion, namestitev)

Informacije in prijave: Klemen Jager (031 490 731)

Restavracija ponuja popust, če ne uporabljate 
pametnih telefonov

Vstopili smo v počitniški čas, ki ga nekateri preživljajo na morju, drugi 
v gorah, tretji pa ostajajo doma, ali si privoščijo dnevne izlete in poto-
vanja. Počitnice naj bi bile tudi čas, ko se posvetimo drug drugemu, si 
oddahnemo od hitrega tempa življenja in si naberemo moči za naprej. 
Ena od od ovir za vse to, na katero vse bolj opozarjajo strokovnjaki, pa 
je vse bolj razširjena uporaba pametnih telefonov. Pogosto se tako zgo-
di, da ljudje med sabo sploh ne komunicirajo več, pa tudi v naravi ne 
znajo več uživati. Zato se je neka restavracija v Pensilvaniji odločila, da 
bo ponudila popust pri končnem računu za družine, katerih člani med 
obiskom pri njih ne bodo uporabljali pametnega telefona ali tablic.

LATINSKI PREGOVOR
Deus non est velox ad poenam. -- 

“Bog je počasen, vendar dosegljiv.”


