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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
22.07. - Dol
29.07. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
22.07. - Povčeno
29.07. - Strensko

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

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

PONEDELJEK, 17. 07. - sv. Aleš, spokornik

TOREK, 18. 07. - sv. Elij iz Koštabone, diakon

08:00 za + Ido STOPAR in + sorodnike

SREDA, 19. 07. - sv. Arsenij Veliki, puščavnik

ČETRTEK, 20. 07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

18:00 za + NAPRETOVE
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 21. 07. - sv. Danijel, prerok

SOBOTA, 22. 07. - sv. Marija Magdalena, spokornica

08:00 za + Danijela ŠKORNIKA

NEDELJA, 23. 07. - 16. nedelja med letom - LEPA NEDELJA

08:30 za žive in rajne 
za + Jakoba, Marijo DORNIK in sorodnike

PONEDELJEK, 24. 07. - sv. Krištof, mučenec

TOREK, 25. 07. - sv. Jakob Starejši, apostol

08:00 za + NOVAKOVE in BREZNIKARJEVE

SREDA, 26. 07. - sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

ČETRTEK, 27. 07. - sv. Gorazd, Kliment, učenca Cirila in Metoda

18:00 za + Simono KNEZ in + KNEZOVE

PETEK, 28. 07. - sv. Viktor I., papež

SOBOTA, 29. 07. - sv. Marta, Lazarjeva sestra

08:00 za + Mihaelo KURALT, brata in starše
za + Ano ŠIPEK, brata Karla in + družino CVIKL

NEDELJA, 30. 07. - 17. nedelja med letom

08:30 za + Jožefo RUPNIK (1. obl.)

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

10:30 za žive in rajne
za + BIDERMANOVE 

PONEDELJEK, 17. 07. - sv. Aleš, spokornik

TOREK, 18. 07. - sv. Elij iz Koštabone, diakon

SREDA, 19. 07. - sv. Arsenij Veliki, puščavnik

ČETRTEK, 20. 07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

17:30 za + Ano RAZBORŠEK

PETEK, 21. 07. - sv. Danijel, prerok

17:30 za + Leopolda in Jožefa JESENIČNIKA

SOBOTA, 22. 07. - sv. Marija Magdalena, spokornica

09:00 za + Marico (obl.) in Ivana JELENCA

NEDELJA, 23. 07. - 16. nedelja med letom

10:30 za + Alojza in Jožefo BIDERMAN

PONEDELJEK, 24. 07. - sv. Krištof, mučenec

TOREK, 25. 07. - sv. Jakob Starejši, apostol

SREDA, 26. 07. - sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

ČETRTEK, 27. 07. - sv. Gorazd, Kliment, učenca Cirila in Metoda

17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 28. 07. - sv. Viktor I., papež

17:30 za + Pavlo KLEPEJ

SOBOTA, 29. 07. - sv. Marta, Lazarjeva sestra

09:00 za + rodbine KRAŠOVEC, OJSTERŠEK in TERBOVC

NEDELJA, 30. 07. - 17. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Mirana ZUPANCA 



Šmarješka nedelja 2017

Šmarješko nedeljo bomo obhajali 23.07.2017 ob 08.30. V okviru priprav 
povabljeni, da pripravite oltarje za procesijo (1. oltar - Šmarjeta, 2. oltar 
- Ogeče, 3. oltar - Globoko). Farani z vseh vasi povabljeni, da sodelujete 
pri čiščenju in krašenju za lepo nedeljo. Čiščenje okolice in cerkve bo 
potekalo v soboto 22. julija po jutranji sveti maši. 
Gospodinje lepo vabljene, da spečete pecivo za pogostitev po sveti maši 
na Šmarjetno nedeljo.
K dejavnemu sodelovanju kot običajno vabljeni pevci, ministranti, klju-
čarji, nosilci neba, bander, luči.
Ker je na ta dan tudi Krištofova nedelja, bomo po sveti maši in procesiji 
imeli še blagoslov avtomobilov, voznikov in drugih udeležencev v pro-
metu.

Birmanci so preživeli duhovne vaje

Od 10. - 12. julija 2017 so potekale duhovne vaje za birmance pri Sve-
tem Križu nad Belimi Vodami. Duhovnih vaj se je udeležilo enaintrideset 
bodočih birmancev, devet animatorjev, dve gospodinji in župnik Klemen. 
S starši smo se zbrali v Laškem in se iz soparne nižine odpravili k Sve-
temu Križu na visoko. Sveti Križ ima zelo opazno mesto nad Šoštanjem 
na višini 1050m, kjer je bilo pet ali šest stopinj hladneje. 
Samotno okolje samo te vabi k temu, da odložiš skrbi in da pustiš po-
gledu, da preleti vso pokrajno Šaleške in Savinjske doline. Ko se ozreš v 
ozadje, te pozdravijo še višji hribi, ki so lepi, skrivnostni in napovedujejo 
nove poglede. Vendar mi ostanemo tu, pri Svetm Križu, kjer se nastani-
mo in po uvodni igri gremo v skupen prosor, kjer zapojemo nekaj pesmi, 
se razdelimo v štiri skupine in začenjamo duhovno pot. Predno zares 
začnemo, otroci oddajo telefone in sladkarije, saj le ta prijem omogoča, 
da bodo duhovne vaje zares doživete. Če drugega ne, bodo otroci opazili 
vsaj zvezdnato nebo, ko bodo videli, da lahko pogled tudi povzdigneš 
kvišku in da je tam ogromno “materiala”, ki vzbuja čudenje. Da bi lažje 
hodili ob Jezusu, da bi se nanj lažje spomnili, sem letos izbral za uvodni, 
vstopni pripomoček film z naslovom Ben Hur. Odličen film, ki prikaže 
življenje in usodo družine Hur, ki se sreča z Jezusom. Srečanje z Jezusom 
potiho potiho pušča sledi v njihovi družini in v judovskem svetu. Mnoge 
to moti do te mere, da Jezusa križajo. Vendar je to drugačno križanje, 
ki je Ben Hurja pretreslo do globin. Ob Jezusu je spoznal, da je njegova 
resnična narava LJUBEZEN in ne sovraštvo. Pomenljivo ob koncu filma pri 
spravnem srečanju s svojim posvojenim bratom Messalo prizna, da ne 
zmore več sovražiti in s tem tudi Messala ozdravi sovraštva.
Po filmu je bila že pozna ura, zato smo se odpravili k počitku. Večina ni 
mogla zatisniti oči, zato so kar nekaj otrok animatorji peljali na spre-

hod. Ker nekateri še vedno niso mogli zaspati, smo za tiste pripravili še 
dva ternima intenzivnih telovadnih vaj, ki so le pripomogle k temu, da 
smo imeli vsaj nekaj ur spanca. Naslednji dan smo začeli s sprehodom, 
telovadbo in molitvijo. Po zajtrku smo prepevali in nato smo se lotili 
teme: MOLITEV. Otroci so skupaj z animatorji ponovili rožni venec. Druga 
tema je bila: DESET BOŽJIH ZAPOVEDI. Sledilo je kosilo in nato tretja 
tema: pomen GEST, KRETENJ, DRŽ. Potem smo imeli pripravo na sveto 
spoved. Po spovedi pripravo na sveto mašo in po sveti maši večerjo. Po 
večerji so otroci po skupinah pripravili točko za zabavni večer. Zabavni 
večer je bil res sproščujoč z veliko smeha. Na koncu so dodali piko na 
i še animatorji. 
Po zabavnem večeru smo imeli adoracijo(češčenje Najsvetejšega) pred 
Najsvetejšim v cerkvi po skupinah. Vsaka skupina je bila petnajst minut 
pred Najsvetejšim. 
Po adoraciji smo tokrat lahko zaspali brez dodatne telovadbe.
Naslednje jutro smo začeli podobno, kot prejšnje. Zadnja tema je bila: 
ZAKRAMENTI. Po tej temi smo imeli pogovor, kako so doživeli duhovne 
vaje. Vsak je lahko povedal, kako je doživljal ta čas pri Svetem Križu. Po 
kosilu smo zaključili s sveto mašo in se nato odpravili k sestram klarisam 
v Nazarje, kjer so nam predstavile svoje življenje in pomen njihovega 
poslanstva, ki je v glavnem v molitvi. Sestre molijo po osem ur na dan. 
Ena izmed zelo zanimivih zaobljub je, da sestre živijo v klavzuri ((to je 
prostor v samostanu, kamor ne sme vstopini nihče razen redovnic ali 
redovnikov) preprosto povedano, da so klarise prostovoljno zaprte v sa-
mostan, odmaknjene od sveta, da lahko posnemajo Jezusa molivca v 
samoti; samostana nikoli ne zapuščajo, razen če zbolijo ali če bi bile 
premeščene v drugi samostan). Ko smo odhajali, je na parkirišču prista-
jal helikopter z avstralskim nadškofom in škofom ter p. Cirilom Božičem, 
ki so prišli na obisk k sestram. Zanimiv zaključek duhovnih vaj. Ko je 
helikopter ugasnil motor, smo se odpravili domov.
Iskreno sem hvaležen gospodinjama, ki sta žrtvovali svoj čas in skrbeli za 
dobre obroke hrane. Prav tako animatorjem in dekanu Roku za podporo 
pri nabavi hrane. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nas podpirali z dobrimi 
mislimi in molitvijo. Vzdušje na duhovnih vajah je bilo sproščeno in vese-
lo. Ena izmed pomembnih sestavin pri zorenju v veri je pozitivno izkustvo 
vere. Upam, da so majhen delček pozitivnega izkustva vere otroci lahko 
doživeli na duhovnih vajah in da bodo nekje v srcu ohranili sporočilo, da 
Bog nad nami nikoli ne obupa.
Naj to sporočilo pride tudi do tebe: Bog nad tabo nikoli ne obupa. Stopi 
k njemu in mu povej, kako si. Razumel te bo. Ne bo te obsojal, ampak te 
bo okrepil na življenjski poti.

Sveta Marjeta Antiohijska

Ali poznate življenje naše farne zavetnice? Ali veste vsaj kakšen delček 

iz njenega življenja? Če bi mene vprašali, bi v tem trenutku kaj več kot 
to, da je bila mučenka in da je živela v Antiohiji, ne vedel. Sramota!? 
Kako, da ne veste več? Ker tudi kaj pozabim, ker sem premalokrat 
prebral njen življenjepis in ker se o njenem življenju še nisem z nikomer 
pogovarjal. Zato zase in za vse, ki boste prebirali župnijski list, dajem 
nekaj osnovnih informacij o naši farni zavetnici.
Marjeta spada k štirinajstim priprošnjikom v stiski in je poleg Barbare 
in Katarine ena od svetih treh devic. Častijo jo v Montefiasconeju nad 
Bolsenskim jezerom. Stolnica sredi mesteca, ki je posvečena mučenki, 
se imenuje S. Margherita. V njej so tudi njene relikvije. 
Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojil-
ja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača 
poganske bogove, jo je prijavil oblastniku Olibriju. Ta jo je poskušal 
odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila, 
jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati. V zaporu naj bi se ji 
ponoči prikazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ, zmaj je zginil, 
rane, ki jih je dobila, pa naj bi se že naslednji dan čudežno zacelile. 
Mnogo ljudi se je po tem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal, naj Marjeto 
obglavijo. 

V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred Marjetinim lepo, se je 
na njen dan začela žetev. Na 20. julij so tudi plačevali kmečko zakup-
nino. Velikokrat jo prikazujejo z zmajem. Večkrat je upodobljena tudi z 
drugimi devicami, njeno obglavljenje pa je na Carraccijevi sliki v cerkvi 
S. Maurizio v Mantovi. 

Goduje 20. julija, v vzhodni Cerkvi pa 13. julija.

Ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oz. grškega imena Mar-
garita, ki pomeni »biser«. Drugo ime zanjo je Marina, izpeljanka iz lat. 
besede marinus, kar pomeni »morski«.

Pregovori: Če sv. Marjete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil 
seno. Sv. Marjeta grom in strelo obeta. Sv. Urh in sv. Marjeta kače 
paseta.

»Oče, vere v enega pravega živega Boga in njegovega Sina Jezusa Kris-
tusa mi nihče ne more vzeti iz srca. Pripravljena sem zanj preliti svojo 
kri, saj je tudi Jezus svojo prelil zame« (po »Zlati legendi«). 

Sveta Marjeta - prosi za nas!

LATINSKI PREGOVOR
Mors et fugacem persquitur virum. -- 

“Smrt dohiti tudi človeka, ki beži.”


