
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ

MIKLAVŽEV

LIST
MARJETIN

“... Glejte, Jagnje Božje ... ”

14 .  januar 2018,  leto 6,  št . :  1Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

NEDELJA, 14. 01. - 2. nedelja med letom

08:30 za + Mihaelo KURALT in sorodnike
za + Alojza REBOVA (30. dan)

PONEDELJEK, 15. 01. sv. Pavel, puščavnik

TOREK, 16. 01. - sv. Marcel

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 17. 01. - sv. Anton, puščavnik

ČETRTEK, 18. 01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Frančeka KNEZA

PETEK, 19. 01. - sv. Suzana, mučenka

SOBOTA, 20. 01. - sv. Boštjan, mučenec

08:00 za + Filipa JURKOŠKA in starše ZEME
za + Jožeta KLEPEJA

NEDELJA, 21. 01. - 3. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
za + Jožeta in Gabrijelo AŠKERC, Cvetko DEŽELAK in 
sorodnike

PONEDELJEK, 22. 01. - sv. Vincencij, diakon in mučenec

TOREK, 23. 01. - sv. Henrik Suzo, duhovnik

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 24. 01. - sv. Frančišek Saleški, škof in c. u.

ČETRTEK, 25. 01. - Spreobrnenje apostola Pavla

17:00 za + Marijo JOVAN

PETEK, 26. 01. - sv. Timotej in Tit, škofa

SOBOTA, 27. 01. - sv. Angela Merici, red. ust.

08:00 za + Jožeta KLEPEJA

NEDELJA, 28. 01. - 4. nedelja med letom

08:30 za + Ivana KRAPEŽA (30. dan)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
20.01. - Globoko
27.01. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
20.01. - Dol
27.01. - Selo

NEDELJA, 14. 01. - 2. nedelja med letom

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Nežo, Franca HORJAKA in sorodnike
KOLMAN: za poživitev vere

PONEDELJEK, 15. 01. sv. Pavel, puščavnik

TOREK, 16. 01. - sv. Marcel

SREDA, 17. 01. - sv. Anton, puščavnik

ČETRTEK, 18. 01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica

17:00 za + Justino PUŠIČ

PETEK, 19. 01. - sv. Suzana, mučenka

17:00 za + Marijo POZARŠEK

SOBOTA, 20. 01. - sv. Boštjan, mučenec

09:00 za + Ernesta FUNKL

NEDELJA, 21. 01. - 3. nedelja med letom

10:30 za + Marijo LIPOVŠEK in Metko PEPELNJAK
za + Nežo, Matevža in Alojzijo DEŽELAK

PONEDELJEK, 22. 01. - sv. Vincencij, diakon in mučenec

TOREK, 23. 01. - sv. Henrik Suzo, duhovnik

SREDA, 24. 01. - sv. Frančišek Saleški, škof in c. u.

ČETRTEK, 25. 01. - Spreobrnenje apostola Pavla

17:00 za + Pavlo KLEPEJ

PETEK, 26. 01. - sv. Timotej in Tit, škofa

17:00 za + Antona DROBNETA

SOBOTA, 27. 01. - sv. Angela Merici, red. ust.

09:00 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 28. 01. - 4. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Alojza PLANINCA, Alojza ŠTUCINA
za + Marijo in Alojza MEDVEDA
za + Ano RAZBORŠEK (obl.)

LATINSKI PREGOVOR
Calamitas virtutis occasio est. -- 
“Nesreča je priložnost za vrlino.”



Versko življenje v župnijah 
sv. Marjete pri Rimskih Toplicah 

in 
Sv. Miklavža nad Laškim 

pod drobnogledom verske statistike v letu 2017

Sveta Marjeta pri Rimskih Toplicah

KRSTI
V minulem letu 2017 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih 
Toplicah 11 krstov: 7 fantov, 4 deklice. 5 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 3 nezakonski, 3 civilnozakon-
ski. Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2007 je 
bilo 7 krstov; leta 1997 je bilo 11 krstov; leta 1987 je bilo
18 krstov; leta 1977 je bilo krščenih 24 otrok; leta 1967 je 
bilo 26 krstov.

POGREBI
V letu 2017 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
pokopanih 21 faranov, 11 moških, 10 žensk.
Najstarejši moški je bil Ivan Tašker, star 92 let, najstarejša 
ženska je bila Jožefa Obrez, stara 94 let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 6 rajnih, 1 jih 
je prejel sv. bolniško maziljenje, 3 sv. bolniško maziljenje 
in sv. obhajilo, 2 sv. spoved, sv. bolniško maziljenje in sv. 
obhajilo; 2 sta prejemala sv. zakramente do bolezni; 1 je 
umrl nagle smrti; za 12 domači niso imeli podatka, kdaj so 
nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali bolniškega 

maziljenja (niso poskrbeli).

Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: 
leta 2007 je bilo cerkveno pokopanih 7 faranov; 
leta 1997 11 faranov; leta 1987 18 faranov; leta 1977 24 
faranov; leta 1967 26 faranov.

POROKE
Leta 2017 sta se v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
poročila 2 para.
Cerkvene poroke v desetletjih: 
leta 2007 so se v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
poročili 4 (štirje) pari; leta 1997 sta se poročila 2 para; 
leta 1987 se je poročilo 9 parov; leta 1977 je bilo poročenih 
11 parov; leta 1967 so bili poročeni 4 (štirje) pari. 

Sveti Miklavž nad Laškim

KRSTI
V minulem letu 2017 je bilo v župniji Šmiklavž nad Laškim 7 
krstov: 4 fanti, 3 deklice. 2 otroka sta bila rojena v cerkveno 
sklenjenih zakonih, 4 nezakonski, 1 civilnozakonski. 
Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: 
leta 2007 so bili 4 krsti; leta 1997 je bilo 5 krstov; leta 
1987 je bil 1krst; leta 1977 je bil krščen 1 otrok; leta 1967 
ni bilo nobenega krsta.

V letu 2017 je iz Katoliške Cerkve je izstopila 1 oseba.

POGREBI
V letu 2017 je bilo v župniji Šmiklavž nad Laškim cerkveno 
pokopanih 10 faranov, 7 moških, 3 ženske.
Najstarejši moški je bil Alojz Planinc, star 94 let, najstarejša 
ženska je bila Ana Razboršek, stara 92 let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 5 rajnih, 2 
sta prejela sv. bolniško maziljenje, 3 sv. bolniško maziljenje 
in sv. obhajilo; 3 so prejemali sv. zakramente do bolezni; 

za 2 domači niso imeli podatka, kdaj so nazadnje prejeli 
zakrament sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja (niso-
poskrbeli).

Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 
2007 so bili cerkveno pokopani 3 farani;
leta 1997 je bilo cerkveno pokopanih 10 faranov; leta 1987 
12 faranov; leta 1977 12 faranov; leta 1967 7 faranov.

POROKE
Leta 2017 se v župniji Šmiklavž nad Laškim poročil 1 par.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2007 se je v župniji 
Šmiklavž nad Laškim ni poročil noben par; leta 1997 se 
v župniji Šmiklavž nad Laškim ni poročil noben par; leta 
1987 se je poročil 1 par; leta 1977 je je bilo poročen 1 
par; leta 1967 se v župniji Šmiklavž nad Laškim ni poročil 
noben par.

Razdeljene hostije:
leta 2017 je bilo razdeljenih 4250 hostij;
leta 2016 je bilo razdeljenih 3900 hostij;
leta 2015 je bilo razdeljenih 3500 hostij;
leta 2014 je bilo razdeljenih 3800 hostij;
leta 2013 je bilo razdeljenih 4000 hostij.    

Odmev zakoncev jubilantov
Misel zakoncev jubilantov, ki so jo izrazili v pogovoru:

Moja žena - ali mož - to je nekaj najboljšega,
kar se mi je zgodilo v življenju.

Obstaja sicer nekaj stvari, ki me kdaj motijo,
a kaj je to – proti množici stvari,

za katere sem Bogu neizmerno hvaležen (a)!

Iskrena hvala za vaše pričevanje, ki govori o tem, da se 
trudite živeti tri preproste a zelo pomembne besede v 
vašem vsakdanu: prosim, hvala, oprosti! Bog vas živi!


