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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
16.09. - Lože (zgornje)
23.09. - Vodiško

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
16.09. - Globoko
23.09. - Povčeno

NEDELJA, 10. 09. - 23. nedelja med letom

08:30 za + starše ZELIČ, Leopolda KMETIČA (obl.)
v dober namen (Jurišič)

PONEDELJEK, 11. 09. - sv. Barnard in Bonaventura, redovnika

TOREK, 12. 09. - Marijino ime

08:00 za + Pavlino STOPINŠEK

SREDA, 13. 09. - sv. Janez Zlatousti, škof in c. u.

ČETRTEK, 14. 09. - Povišanje sv. Križa

17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Marijo, Alojza GORIŠKA in sorodnike
za + Jožefo OBREZ (8. dan)

PETEK, 15. 09. - sv. Žalostna Mati božja

SOBOTA, 16. 09. - sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenec

08:00 za + Julijano in Stanka ZUPANA iz Ogeč

NEDELJA, 17. 09. - 24. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne
za + Marijo JOVAN
za + Angelo SLUGA (8. dan)

PONEDELJEK, 18. 09. - sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

TOREK, 19.09. - sv. Januarij, škof in mučenec

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 20. 09. - sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik

ČETRTEK, 21. 09. - sv. Matej, evangelist, apostol

18:00 za + Franca GREGORČIČA

PETEK, 22. 09. - sv. Mavricij, mučenec

SOBOTA, 23. 09. - sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik

08:00
17:00

CELODNEVNO ČEŠČENJE
za + Draga PREŠIČEK (17. obl.)
za + Franca BUKOVIČA

NEDELJA, 24. 09. - 25. nedelja med letom

08:30 za + Miha in sina Janeza VENGARJA
za + Edija CVEKA (8. obl.) in sorodnike

NEDELJA, 10. 09. - 23. nedelja med letom

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Ernesta FUNKL
za + Frančiško LAPORNIK (30. obl.)
KOLMAN: za + KOŠEPLETOVE in Franca POŽLEPA
za + Martina GRADIŠNIKA (5. obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 11. 09. - sv. Barnard in Bonaventura, redovnika

TOREK, 12. 09. - Marijino ime

SREDA, 13. 09. - sv. Janez Zlatousti, škof in c. u.

ČETRTEK, 14. 09. - Povišanje sv. Križa

17:30 za + Justino PUŠIČ

PETEK, 15. 09. - sv. Žalostna Mati božja

17:30 za + Andreja, Marijo KLINAR, Jožefa, Marijo KLADNIK

SOBOTA, 16. 09. - sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenec

09:00 za + Slavico GOLE

NEDELJA, 17. 09. - 24. nedelja med letom

10:30 za + Alojzijo (obl.), Franca, Francija ŽVEPLANA in sorodnike

PONEDELJEK, 18. 09. - sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

TOREK, 19.09. - sv. Januarij, škof in mučenec

SREDA, 20. 09. - sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik

ČETRTEK, 21. 09. - sv. Matej, evangelist, apostol

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 22. 09. - sv. Mavricij, mučenec

17:30 za + Karla LAPORNIKA in Stanka TERŠKA

SOBOTA, 23. 09. - sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik

09:00 v dober namen

NEDELJA, 24. 09. - 25. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za +Angelo FRECE (obl.) in sorodnike



Naši birmanci 2017

Danes bodo naši birmanci potrjeni z zakramentom svete birme. 
Z devetdnevnico smo se pripravljali na ta slovesen dogodek v nji-
hovem življenju. 
Odrasli, se spomnite svoje birme? Podoživite tisti dan. Marsikdo 
reče, da se takrat ni zavedal, kaj pomeni prejeti zakrament sve-
te birme, in da je kasneje, ob prisotnosti na birmah drugih, šele 
začutil nekaj posebnega, dotik Svetega Duha. Nikoli nismo pre-
stari za prošnjo: “Pridi, Sveti Duh, pridi v moje življenje, razsvetli 
me!”
Skozi devetdnevnico se je čutilo, kako molitev, pesem, daritev 
svete maše, pozitivno vpliva na te mladostnike. Kako si želim, 
da bi nekaj tega žara, ki je prišel na njihov obraz, ostalo tudi v 
prihodnje. Želim si, da bi starši napeli vse svoje moči, da bi jim s 
svojim zgledom pomagali v hoji za Kristusom. To je zelo pomem-
bno poslanstvo. 
Mnogi mislijo in živijo tako: do birme smo ga/jo spravili, zdaj pa 
smo naredili vse. Uuu, kje pa! Zdaj se šele začne! Birmanci so 
v letih, ko so manj odprti za duhovno kot pri desetih letih, ko 
so izpostavljeni različnim negativnim mnenjem o veri in Cerkvi, 
ko potrebujejo zgled žive vere in veliko nesiljene spodbude. Ve-
likokrat ravno starši pogasijo plamenček vere z izjavo: “Zdaj pa 
imaš birmo, zdaj ti ni treba več k maši.” Kakšna škoda in kako 
izkrivljen pogled na vero. Če bi razumeli vsaj malo, kaj pomeni 
vera za človekovo življenje, si takšne izjave nikoli ne bi privoščili. 
Zato vas vse, ki prebirate te vrstice, vabim, da poživimo molitev 
za birmance, njihove starše in botre, da bi se zavedali, k čemu so 
poklicani, in da bi bili konkretna opora mladim v veri.

Naši birmanci:
DOBERŠEK Staš
GORIŠEK Andrej

KLEPEJ Klementina
PAVŠEK Eva
PENKO Pika

ROŽEJ Matevž
SELIČ Timothy

TOVORNIK Urban
ZUPAN Gašper

Vabilo v Stično mladih 2017

Mladi lepo vabljeni na romanje v Stično (Festival mladih). Pri-
javite se v zakristiji. Festival bo potekal 16. septembra 2’017 z 
naslovom »Velike reči mi je storil Mogočni« (Lk 1,49). Prispevek 
za romanje je 10€. Odhod iz Rimskih Toplic bo 16.09. ob 7.45. 
Zaenkrat še ni nihče prijavljen. Vabljeni, da se prijavite čimprej.

Celodnevno češčenje Najsvetejšega

Smo v mesecu septembru. Naša župnija je deležna posebne 
odgovornosti. Z molitvijo pred Najsvetejšim zastopa celotno mari-
borsko metropolijo. Potreb za molitev ne manjka, zato vas vabim, 
da pridete v župnijsko cerkev, in da molite pred Najsvetejšim. 
Vzamite si nekaj časa, z zavestjo, da čas, ki ga boste prebili tukaj, 
ne bo izgubljen, ampak oplemenitev z mirom, ki ga lahko dá samo 
Bog.
Na obeh župnijah bomo začeli in zaključili češčenje Najsvetejšega 
s sveto mašo.

Češčenje-Šmarjeta
Začeli bomo zjutraj ob 9.00, in sicer po razporedu po vaseh. Pro-
sim, da se organizirate, da bo vsako uro nekdo navzoč. To pa ne 
pomeni, da nekdo, ki je iz druge vasi kot je napisano, ne sme priti 
k češčenju, ko je na vrsti druga vas. Pomembno je, da je vedno 
nekdo pred Najsvetejšim. 

09.00 - 10.00: Šmarjeta
10.00 - 11.00: Jesenova Ravan in Čreta
11.00 - 12.00: Ogeče, Gračnica in Brstovnica
12.00 - 13.00: Sevce
13.00 - 14.00: Globoko
14.00 - 15.00: Povčeno
15.00 - 16.00: Strensko
16.00 - 17.00: Senožete, Toplice, Veliko Širje
17.00 - sv. maša ob zaključku celodnevnega češčenja!

Češčenje - Šmiklavž
Začeli bomo 25. septembra ob 11.30 s sveto mašo. Prosim, da 

se organizirate, da bo vsako uro nekdo navzoč. To pa ne pome-
ni, da nekdo, ki je iz druge vasi kot je napisano, ne sme priti k 
češčenju, ko je na vrsti druga vas. Pomembno je, da je vedno 
nekdo pred Najsvetejšim. Češčenje Najsvetejšega bomo zaključi-
li s sveto mašo ob 17.00.

12.00 - 13.00: Škofce, Vodiško
13.00 - 14.00: Brstovnica, Lože
14.00 - 15.00: Dol, Selo
15.00 - 16.00: Konc, Zabrež
16.00 - 17.00: Brodnice, Paneče, Lažiše

Razpored češčenja po naši dekaniji
18. september in 19. september: Laško,
20. september: Sv. Lenart nad Laškim,
21. september: Sv. Rupert nad Laškim,
22. september: Jurklošter,
23. september: Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah,
24. september: Sv. Jedrt nad Laškim,
25. september: Sv. Miklavž nad Laškim,
26. september: Marija Širje,
27. september: Loka pri Zidanem Mostu,
28. september: Dol pri Hrastniku,
29. september in 30. september: Hrastnik,
1. oktober in 2. oktober: Trbovlje - Sveti Martin,
3. oktober: Trbovlje - Sv. Marija
6. oktober: Razbor pod Lisco.

LATINSKI PREGOVOR
Tempus ipsum affert consilium. -- 

“Čas sam po sebi prinaša nasvete.”


