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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
14.10. - Paneče
21.10. - Dol

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
14.10. - Šmarjeta
21.10. - Jesenova Ravan in Čreta

NEDELJA, 08. 10. - 27. nedelja med letom

08:30 za + Jožefo OBREZ (30 .dan)
za + Vincenca ŠVELCA, Stanislava VERSTOVŠKA

PONEDELJEK, 09. 10. - sv. Dionizij, škof

TOREK, 10. 10. - sv. Matilda, kraljica

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 11. 10. - sv. Janez XXIII., papež

ČETRTEK, 12. 10. - sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

18:00 za + Rozalijo ŽVEPLAN (8. dan)

PETEK, 13. 10. - sv. Koloman, mučenec

SOBOTA, 14. 10. - sv. Kalist I., papež 

08:00 za + Frančiška KAPELARJA, starše in sorodnike

NEDELJA, 15. 10. - 28. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
Franca, Frančiško PINTER in sorodnike
za + Ano ŠMIT (10. obl.)
za + Bogomiro VODLAN (8. dan)

PONEDELJEK, 16. 10. - sv. Hedvika, kenginja, redovnica

TOREK, 17. 10. - sv. Igancij Antiohijski, škof in mučenec

08:00 za + Ivano IVŠEK (obl.) in moža Karla

SREDA, 18. 10. - sv. Luka, evangelist

ČETRTEK, 19. 10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Ladislava SENICA in starše
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 20. 10. - sv. Rozalina, redovnica

SOBOTA, 21. 10. - sv. Uršula, devica

08:00 za + Frančiško in Ivana KAJTNA (obl.) ter stare starše
za + Terezijo ŠKORNIK

NEDELJA, 22. 10. - 29. nedelja med letom

08:30 za + Marijo SEME (4. obl.) in Silvestra SEMETA ter ostalo 
sorodstvo

NEDELJA, 08. 10. - 27. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne 
za + Marjana RACMANA (1. obl.)

PONEDELJEK, 09. 10. - sv. Dionizij, škof

TOREK, 10. 10. - sv. Matilda, kraljica

SREDA, 11. 10. - sv. Janez XXIII., papež

ČETRTEK, 12. 10. - sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

17:30 za + Zofijo KNEZ

PETEK, 13. 10. - sv. Koloman, mučenec

17:30 za + Nikolajo ZUPANC

SOBOTA, 14. 10. - sv. Kalist I., papež 

09:00 za + Marijo POZARŠEK

NEDELJA, 15. 10. - 28. nedelja med letom

10:30 KOLMAN: za + Amalijo ŽVEPLAN (obl.) in sorodnike
za + Angelo GRADIŠNIK, Marijo ŽLAHTA in sorodnike

PONEDELJEK, 16. 10. - sv. Hedvika, kenginja, redovnica

TOREK, 17. 10. - sv. Igancij Antiohijski, škof in mučenec

SREDA, 18. 10. - sv. Luka, evangelist

ČETRTEK, 19. 10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 20. 10. - sv. Rozalina, redovnica

17:30 za + Justino PUŠIČ

SOBOTA, 21. 10. - sv. Uršula, devica

09:00 za + Frančiško JURGL

NEDELJA, 22. 10. - 29. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne 
za + Jožefo, Alojza in Jožeta BIDERMANA

LATINSKI PREGOVOR
Omnium vitiorum fundamentum avaritia est. -- 

“Lakomnost je temelj vsega zla.”



Ritem srca 2017

V športni dvorani OŠ Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani se bo 
v četrtek, 12. oktobra, ob 19.30, začel festival Ritem srca, 15. 
po vrsti. Tudi letošnji prinaša novo slovensko sodobno krščansko 
glasbo, hkrati pa bo večer, kot je že v navadi, zaokrožil slavilni 
koncert.

Letos se bo predstavilo sedem izvajalcev: Neža in Damjan Pančur, 
Alex Centa, skupina Odsev, Petra Stopar, Rebeka Bogataj, Marko 
Nzobandora in skupina Svetnik.

Poleg nove glasbe (ta je bila prek natečaja izbrana za letošnji fes-
tival), pa bo večer oblikovala tuja in domača sodobna krščanska 
glasba, ki bo tudi letos zaživela ob spremljavi festivalskega benda. 
Na isti dan bo uradno izšla tudi festivalska zgoščenka, ki jo bo na 
prireditvi mogoče kupiti.

Prevoz organiziramo v okviru vseh treh župnij (Šmiklavž, Šmarjeta 
in Laško). Odhod je v četrtek, 12. oktobra, ob 18.00, izpred laške 
avtobusne postaje pri Šparu. Prijavite se do srede. To storite takoj 
po maši v zakristiji ali po telefonu: 031 490 731 (žpk Klemen).

Sveti Koloman (Kolman)
Prihodnjo nedeljo bomo obhajali Kolmanovo nedeljo. Lepo vablje-
ni, da poromamo k tej naši lepi podružnični cerkvici.
O sv. Kolomanu vemo le to, da je bil kraljevega rodu in po rodu 
Irec. Vse drugo je plod domišljije in legend: ne vemo ali je bil 
duhovnik, menih ... tudi ne, s čim se je ukvarjal. Na začetku 11. 
stol. je bil na poti v Sveto deželo, pa so ga zaradi tuje obleke 
obsodili kot češkega vohuna in ga linčali (obesili). To se je zgodilo 
17. julija 1012 v Stockerauu pri Dunaju. Svojo svetost je Koloman 
izpričal že s tem, ko je z veliko potrpežljivostjo in brez upiranja 
prenašal krivično trpljenje in obsodbo, še bolj pa se je to poka-
zalo ob čudežih, ki so se dogajali ob njegovem truplu. To naj bi 
poldrugo leto dolgo viselo nepoškodovano, brez znaka trohnen-
ja oziroma razpadanja. Les drevesa, na katerem je visel, je po 
čudežu ozelenel, ko pa je neki mož po dolgem času s svetnikovega 
trupla odrezal kos mesa (da bi to pomagalo njegovemu bolnemu 
sinu), je takoj pritekla iz njega sveža kri, kot da je umrl šele tisti 

dan. Tako so po tem čudežu po treh letih truplo vendarle sneli z 
drevesa in Babenberžan Henrik I. je dal prenesti njegove kosti 13. 
oktobra 1014 v opatijo Melk, kjer so imeli Babenberžani svoj vla-
darski sedež. Na dan, ko so prenesli svetnikove posmrtne ostan-
ke, se tudi obhaja njegov spomin. Od tega dne so v Avstriji irskega 
romarja častili kot deželnega svetnika, do leta 1663, ko je njegovo 
mesto prevzel sv. Leopold. Na Avstrijskem in Južnem Bavarskem 
je več kapel in cerkva posvečenih temu svetniku. Pri kapelah, 
posvečenih sv. Kolomanu, so imeli običajno slovesne sprevode na 
konjih. V ljudstvu je bila ohranjena vera, da Kolomanov blagoslov 
napravi človeka neranljivega.

Češčenje: Pri njegovih kapelah so imeli običajno slovesne 
sprevode na konjih. Njemu je posvečenih več studencev, kjer so 
romarji pričakovali čudežno ozdravitev; Kolomanov blagoslov naj 
bi namreč napravil človeka neranljivega.

Upodobitve: Na upodobitvah je prikazan kot romar s palico, ro-
marskim klobukom in steklenico. V roki običajno drži vrv, lahko 
tudi klešče, kamne in palice. Dürerjeve upodobitve ga kažejo 

visečega na drevesu.

Skupaj živeti Marijin klic
V tridnevnici pred slovesnim obhajanjem stoletnice Marijinega 
prikazovanja pastirčkom Luciji, Frančišku, Jacinti v Fatimi, so v 
ospredju trije poudarki: šola darovanja trpljenja in žrtev; šola utr-
jevanja vere v posmrtno življenje in šola molitve. V tem župnijskem 
listu objavljam samo prvi poudarek.
Fatima – šola darovanja trpljenja in žrtev
Veliko trpljenja si nalagamo sami in tudi drugim z grešnim življen-
jem. Povsem nekaj drugega je, če darujemo svoje trpljenje in žrtve 
za druge. Za vzgled so nam fatimski pastirčki, Lucija, Frančišek 
in Jacinta, ki so dobili ob prikazanju angela miru in Božje Matere 
Marije naročilo, naj vdano prenašajo svoje trpljenje in ga s prosto-
voljnimi žrtvami darujejo za rešitev ljudi.  
V drugem prikazanju, poleti 1916, je angel povabil pastirčke: 
»Stalno darujte Najvišjemu molitve in žrtve! Ob vsaki priložnosti, 
kadar morete, darujte Bogu žrtev v zadoščenje za grehe, s kat-
erimi ga ljudje žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. 
Predvsem sprejmite in vdano prenašajte trpljenje, ki vam ga bo 

poslal Gospod.«
Božja Mati Marija je že pri prvem prikazanju, 13. maja 1917, v 
obliki vprašanja prosila pastirčke: »Ali se hočete darovati Bogu, 
da boste prenašali vse trpljenje, ki vam ga bo poslal, v zadoščen-
je za grehe, s katerimi ga ljudje žalijo, in kot prošnjo za spreobr-
njenje grešnikov?« Ko je najstarejša vidkinja Lucija v imenu vseh 
odgovorila pritrdilno, je Božja Mati odgovorila: »Morali boste 
veliko trpeti, toda Božja milost bo vaša moč.«
Lahko si mislimo, koliko si ti otroci pri sedmih, devetih in dese-
tih letih trpeli, ko jih je 13. avgusta 1917 ugrabil prostozidarski 
župan in jih za dva dni zaprl.
Lucija je doživela veliko trpljenje ob smrti svojega očeta, a je to 
trpljenje osmislila in ga darovala. To je povedala z besedami: 
»Moj oče je bil zdrav, krepak človek, ki še glavobola ni poznal. In 
v manj kot v štiriindvajsetih urah ga je huda pljučnica nenadoma 
spravila v večnost. Čutila sem tako veliko bolečino, da sem mis-
lila, da bom tudi jaz umrla. On je bil edini, ki mi je izkazoval pri-
jateljstvo, ko so me v družini obtoževali, in samo on me je branil. 
Umaknila sem se v svojo sobo in ječala: ‘Moj Bog, moj Bog! Ni-
koli si ne bi mislila, da lahko pošlješ toliko trpljenja. Toda trpim 
iz ljubezni do tebe, v zadoščenje za grehe zoper Marijino brez-
madežno Srce, za svetega očeta in za spreobrnjenje grešnikov.’«
Božja Mati jih je pri tretjem prikazanju povabila: »Žrtvujte se 
za grešnike in pogosto recite, posebno kadar napravite kakš-
no žrtev: ‘O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje 
grešnikov in v zadoščenje za grehe, storjene zoper Marijino brez-
madežno Srce’.«
Pri četrtem prikazanju, 19. avgusta 1917, jih je Božja Mati spod-
budila k molitvi in žrtvovanju z besedami: »Molite, veliko molite 
in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš namreč gre v pekel, ker 
ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje.« Tudi zadnje 
Marijine besede, izrečene pri šestem prikazanju, 13. oktobra 
1917, so pomagale trem pastirčkom pri sprejemanju trpljenja in 
izvrševanja žrtev: »Naj ljudje ne žalijo več Boga, našega Gospo-
da, ker je že zelo žaljen.«
Trpljenju se ne moremo izogniti, saj je vtkano v življenje človešt-
va in vsakega človeka. Zato je pomembno, da ga osmislimo. Je 
nošenje križa in hoja za Jezusom, po vzoru Božje Matere Marije 
in svetnikov, tudi fatimskih pastirčkov, že svetih Frančiška in Ja-
cinte, ter Lucije, ki je na poti k blaženosti in svetosti. Trpljenje, 
darovano z ljubeznijo, ima odrešenjsko vrednost.


