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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
11.11. - Lažiše (okolica)
18.11. - Konc

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
11.11. - Gračnica in Brstovnica
18.11. - Globoko

NEDELJA, 05. 11. - 31. nedelja med letom - zahvalna

08:30 za + Avgusta, Marijo JAKOPIČ, brata Avgusta, svake Franca, 
Alojza, Branka
za + Jurija KOŠIČA (75. obl.)

PONEDELJEK, 06. 11. - sv. Lenart, opat

TOREK, 07. 11. - sv. Engelbert, škof

08:00 na čast Lurški Materi Božji za zdravje

SREDA, 08. 11. - sv. Bogomir, škof

ČETRTEK, 09. 11. - sv. Teodor (Božidar), mučenec

17:00 za + Nežiko BREČKO
za + Frančeka KNEZA (30. dan)

PETEK, 10. 11. - sv. Leon Veliki, papež in c. u.

SOBOTA, 11. 11. - sv. Martin iz Toursa, škof

08:00 za + Bogomiro VODLAN (30 . dan)

NEDELJA, 12. 11. - 32. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
za + Marijo, Antona OBLAKA in rodbino MAJCEN
za + Valentina KLEPEJA (30. dan)

PONEDELJEK, 13. 11. - sv. Stanislav Kostka, redovnik

TOREK, 14. 11. - sv. Nikolaj Tavelić, mučenec

08:00 za + GERČERJEVE

SREDA, 15. 11. - sv. Albert Veliki, škof in c. u.

ČETRTEK, 16. 11. - sv. Marjeta Škotska, kraljica

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Frančiško IVŠEK
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 17. 11. - sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

SOBOTA, 18. 11. - Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

08:00 za + Elizabeto PREK in + MEHELIČKE

NEDELJA, 19. 11. - 33. nedelja med letom

08:30 za + Darinko GRIMŠIČ in sina Mitja
za + Draga POČIVALŠKA (30. dan)

NEDELJA, 05. 11. - 31. nedelja med letom - zahvalna

10:30

14:00

za žive in rajne 
za + Angelo, Ivana ULAGA in Jožeta FRECETA
za + Staneta ČERNIČA in Antonijo KNEZ
KOLMAN: namen po spominih

PONEDELJEK, 06. 11. - sv. Lenart, opat

TOREK, 07. 11. - sv. Engelbert, škof

SREDA, 08. 11. - sv. Bogomir, škof

ČETRTEK, 09. 11. - sv. Teodor (Božidar), mučenec

17:00 za + Ernesta FUNKL

PETEK, 10. 11. - sv. Leon Veliki, papež in c. u.

17:00 za + Leopoldino in Antona ULAGA

SOBOTA, 11. 11. - sv. Martin iz Toursa, škof

09:00 za + Julijano OJSTERŠEK in sorodnike
za + Karla LAPORNIKA

NEDELJA, 12. 11. - 32. nedelja med letom

10:30
15:00

za + Franca, Frančiško ŽVEPLAN in sorodnike
Večernice

PONEDELJEK, 13. 11. - sv. Stanislav Kostka, redovnik

TOREK, 14. 11. - sv. Nikolaj Tavelić, mučenec

SREDA, 15. 11. - sv. Albert Veliki, škof in c. u.

ČETRTEK, 16. 11. - sv. Marjeta Škotska, kraljica

17:00 za + Mirana ZUPANCA

PETEK, 17. 11. - sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

17:00 za + Štefanijo ZAMUDA

SOBOTA, 18. 11. - Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

09:00 za + Alojza PLANINCA (30. dan)

NEDELJA, 19. 11. - 33. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Vincencijo in dva Martina LIPOVŠKA
za + Pavlo in Alojza KLEPEJA



Naši rajni
od Vseh svetih 2016 do Vseh svetih 2017

Obhajali smo praznik Vseh svetih in Spomin vernih rajnih. Pred-
večer praznika Vseh svetih smo obogatili z obiskom pokopališča 
v obeh župnijah in se s pesmijo, molitvijo in prižganimi svečkami 
spomnili naših rajnih. Letos sem k temu bogoslužju povabil  tudi 
sobrate duhovnike in diakona. Vesel sem bil njihovega odziva, ka-
kor tudi odziva vseh, ki ste prišli. Čutilo se je posebno duhovno 
vzdušje.
V času od Vseh svetih 2016 in do Vseh svetih 2017 je prag večno-
sti prestopilo kar nekaj naših faranov. Spomnimo se jih, hkrati pa 
molimo za srečnjo zadnjo uro.

Naši rajni:

sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah

1 Pavlina STOPINŠEK
2 Mitja LUKANC
3 Terezija VEBER
4 Jakob ZUPANC
5 Marija GROZNIK
6 Marija BEZGOVŠEK
7 Franc GREGORČIČ
8 Marija JOVAN
9 Cecilija KLADNIK
10 Franc POTUŠEK
11 Jožefa OBREZ
12 Angela SLUGA
13 Ivan TAŠKER
14 Rozalija ŽVEPLAN
15 Bogomira VODLAN
16 Franc KNEZ
17 Valentin KLEPEJ
18 Drago (Karol) POČIVALŠEK

sv. Miklavž nad Laškim

1 Ernest FUNKL
2 Justina PUŠIĆ

3 Štefanija ZAMUDA
4 Ana RAZBORŠEK
5 Zofija KNEZ
6 Janez HRASTNIK
7 Henrik ZUPANC
8 Stanislav CAMLOH
9 Vinko (Vincenc) VERBOVŠEK
10 Milan BUKOVŠEK
11 Nikolaja ZUPANC
12 Anton DROBNE
13 Alojz PLANINC

Spomini in župnikova nerodnost
Ko ste prinašali za spomine, se mi je zgodilo, da sem nekaj listkov 
založil. Ko sem v petek, po prazniku Vseh svetih, to odkril, me 
je kar pogrelo. Vsem tistim, ki ste pričakovali, da boste zaslišali 
imena vaših rajnih, pa jih ni bilo, se opravičujem. Njihova imena 
objavljam v župnijskem listu, da se jih spomnimo in zanje molimo.
Molimo za:  Andreja, Matildo PUŠNIK, Verico in Cirila VEBRA, starše 
VENKO, TRUPI; Štefko in Jožeta JESENIČNIKA, Antona in Leopold-
ino ULAGA; Štefanijo ZAMUDA, Marijo in dva Jožeta KLENOVŠKA, 
Marijo PLAHUTA, Jožeta TAŠKERJA in Frančiško KRAŠEVEC; Blaža, 
Frančiško, Karla, Angelo LAPORNIK in sorodstvo, Stanislava TERŠ-
KA in rodbino, Andreja in Alojzijo MRAK, Stevana LUKIĆA, Alojza, 
Ano in Stanko KNEZ; Antonijo in Jožeta JELENCA, sina Jožeta, Jože-
ta in Frančiško PAVČNIK, Nežo JANČIČ ter starše JANČIČ in JELENC, 
Albina OBREZA in Marijo HORJAK.

župnik Klemen

Škofova beseda ob zahvalni nedelji
   Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem mojim sodelavcem in 
sodelavkam na Škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim 
ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zboru svetovalcev, Pas-
toralni službi in njenim ustanovam, Pastoralnemu svetu, dekanom 
in naddekanom, Gospodarski upravi ter drugim škofijskim 
odborom in komisijam. Posebej se zahvalim vsem duhovnikom, ki 
so sodelovali in pomagali pri sestavljanju poročila o pastoralnem 
in upravnem stanju škofije, ki smo ga pripravili za obisk »Ad lim-
ina apostolorum«, ki bo marca 2018 v Rimu. Zahvalo in priznanje 

izrekam vodstvu in članom Škofijske Karitas in Župnijskih Kar-
itas, ki v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci, v 
odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa - Usmiljenega 
Samarijana. Bog povrni in hvala vsem molivkam in molivcem za 
duhovne poklice, še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze 
za duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za duhovne pok-
lice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša 
vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obrodila sa-
dove (prim. Mt 7,7).
    Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še pose-
bej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim 
pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, 
bralcem, izrednim delivcem obhajila, animatorjem birmanskih in 
drugih skupin, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, 
zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževal-
cem cerkva in župnijskih prostorov.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z vašimi darovi za sv. maše pa 
tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne 
cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še pose-
bej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molit-
vijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.
    Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, 
Katehetsko pastoralni šoli in Domu sv. Jožef za duhovno in pas-
toralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih 
sodelavcev.
Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, binacije, trinacije, prispe-
vek za socialno zavarovanje in druge prispevke, ki jih oddajate 
na škofiji. 
    Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki za-
liva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1Kor 3,7). K njemu se vsi 
skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili 
Gospodu, potem bomo tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo 
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam 
bo navrženo (prim. Mt 6,33). Zato v veri in zaupanju, v resnici 
in ljubezni, nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Bož-
ji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja 
naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. 
Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo in našo službo 
za blagor Božjega kraljestva.

škof dr. Stanislav LIPOVŠEK


