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NEDELJA, 17. 12. - 3. adventna nedelja

08:30 za + Marijo (36. obl.), Valentina CVEKA in sorodnike

PONEDELJEK, 18. 12. - sv. Vunibald, opat

17:00 za + Ladislava, Mihaela in Apolonijo SENICA

TOREK, 19. 12. - sv. Urban V., papež

17:00 za + Angelo SLUGA

SREDA, 20. 12. - sv. Vincencij Romano, duhovnik

17:00 za + Mihaelo KURALT in sorodnike

ČETRTEK, 21. 12. - sv. Peter Kanizij, duhovnik in c. u.

17:00 v zahvalo za srečno opravljeno delo
za + Alojza REBOVA (8. dan)

PETEK, 22. 12. - sv. Frančiška K. Cabrini, redovna ust.

17:00 za + Jožeta KLEPEJA

SOBOTA, 23. 12. - sv. Janez Kancij, duhovnik

08:00 za + PAVČNIKOVE in PINTERJEVE

NEDELJA, 24. 12. - 4. adventna nedelja in Sveti večer

08:30

20:00
00:00

za žive in rajne 
za + Antona PETKA in sorodnike in Valentina KLEPEJA
za + Draga POČIVALŠKA
za + Frančiško IVŠEK

PONEDELJEK, 25. 12. - BOŽIČ - Gospodovo rojstvo

08:30 za + Marico, Štefko ter sorodnike KOŠIČ in JANČIČEVE

TOREK, 26. 12. - sv. Štefan, prvi mučenec; Dan samostojnosti

08:30 za + Ivana STOPINŠKA, Dragota BUČEK, Ivana STOPINŠKA 
(mlajšega) in Pavlo STOPINŠEK

SREDA, 27. 12. - sv. Janez, apostol, evangelist

08:00 za + Johana, Marijo SENICA in stare starše

ČETRTEK, 28. 12. - sv. Nedolžni otroci, mučenci

17:00 za + Valentina KLEPEJA

PETEK, 29. 12. - sv. Tomaž Becket, škof in mučenec

SOBOTA, 30. 12. - sv. Feliks I., papež

08:00 za + STOPARJEVE
za + Staneta KOŠIČA (30. dan)

NEDELJA, 31. 12. - Sveta družina (Zakonci jubilanti)

08:30 za + Marijo JOVAN

NEDELJA, 17. 12. - 3. adventna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Štefanijo ZAMUDA (obl.)

PONEDELJEK, 18. 12. - sv. Vunibald, opat

17:00 za + Justino PUŠIČ

TOREK, 19. 12. - sv. Urban V., papež

17:00 za + Štefanijo ZAMUDA

SREDA, 20. 12. - sv. Vincencij Romano, duhovnik

17:00 za + Marijo POZARŠEK

ČETRTEK, 21. 12. - sv. Peter Kanizij, duhovnik in c. u.

17:00 za + Ivana, Marico JELENC in starše

PETEK, 22. 12. - sv. Frančiška K. Cabrini, redovna ust.

17:00 za zdravje na duši in na telesu

SOBOTA, 23. 12. - sv. Janez Kancij, duhovnik

09:00 za + Nikolajo ZUPANC

NEDELJA, 24. 12. - 4. adventna nedelja in Sveti večer

10:30

22:00

za + Alojza in Pavlo KLEPEJ
za + Marijo POZARŠEK (obl.), Francija in Franca POZARŠKA
za + Vinka in Terezijo VERBOVŠEK

PONEDELJEK, 25. 12. - BOŽIČ - Gospodovo rojstvo

10:30 za + Ernesta FUNKL

TOREK, 26. 12. - sv. Štefan, prvi mučenec; Dan samostojnosti

10:30 za + Štefko in Jožeta JESENIČNIKA

SREDA, 27. 12. - sv. Janez, apostol, evangelist

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

ČETRTEK, 28. 12. - sv. Nedolžni otroci, mučenci

17:00 za + Mirana ZUPANCA

PETEK, 29. 12. - sv. Tomaž Becket, škof in mučenec

SOBOTA, 30. 12. - sv. Feliks I., papež

09:00 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 31. 12. - Sveta družina (Zakonci jubilanti)

10:30 za žive in rajne 
v zahvalo za 40 let skupnega življenja
za + Elizabeto KLENOVŠEK (2. obl.)



Srečanje zakoncev jubilantov - Šmarjeta&Šmiklavž
V obeh župnijah bomo v okviru nedeljske svete maše, na 
nedeljo Svete družine (31. decembra 2017), obhajali oblet-
nice zakoncev jubilantov. Vsi, ki ste v preteklem letu obhajali 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 let poroke, 
prav lepo vabljeni na zahvalno sveto mašo, da obnovite po-
ročne obljube in se Bogu zahvalite za skupno prehojeno pot. 
Prosil bi, da se vsi, ki obhajate zakonski jubilej in želite biti 
del skupne zahvalne slovesnosti, prijavite do vključno 24. 
decembra 2017 pred ali po sveti maši v zakristiji, ali na mo-
bitel (031 490 731 župnik Klemen).

Božični blagoslov domov
Kakor lansko leto, bo tudi letos potekal božični blagoslov 
domov v obeh župnijah. Spodaj so navedeni datumi bla-
goslovov po vaseh. 
V Šmiklavžu bodo blagoslovi potekali: 26.12. po kosilu 
(Lažiše, Škofce, Vodiško), 27.12. (Lože, Konc, Brstovnica), 
28.12. (Selo, Brodnice), 29.12. (Paneče, Dol, Lokavec). 
V Šmarjeti bodo blagoslovi potekali: 01.01.2018 (Šmarjeta, 
Ogeče) 02.01. (Toplice, Senožete in Veliko Širje, Globoko, 
Povčeno, Zabrež) in 06.01.2018 popoldan (Jesenova ravan 
in Čreta), 07.01.2018 (Gračnica in Brstovnica, Strensko, 
Pod Lurdom, Pod Kojzico, Poljane), 08.01.2018 (Sevce).
Če bo prišlo do kakšnih sprememb, bom oznanil pri sveti 
maši.

Molitveno srečanje za duhovne poklice
Danes, 17.12.2017, bo v Marijini cerkvi v Celju ob 15.00 
molitvena ura in ob 16.00 sveta maša za nove duhovniške 
in redovniške poklice. Molitveno uro in sodelovanje pri maši 
pripravlja dekanija Laško. Kdo more, vabljen, da se udeleži 
molitvenega srečanja za duhovne poklice.

Delavnica za izdelovanje okraskov
Župnijska Karitas vabi v torek, 19.12.2017 od 15. ure dalje 
na delavnico izdelovanje božičnih okraskov, ki bo organizira-

na v župnijski pisarni. Izdelovali bomo okraske za okrasitev 
smreke v cerkvi iz naravnih in odpadnih materialov. Vabljeni 
vsi, da se nam pridružite.
V četrtek, 21.12. - po maši, vabljeni otroci, da z narejenimi 
okraski, skupaj okrasimo smreko pri jaslicah.

Betlehemska luč
Začelo se je v votlini, daleč stran od mene in tebe, ko se je 
zgodil čudež. Prišel je za vse, da bi vžgal naša srca. Bil je kot 
prižgana sveča, ki sveti le tako, da se daruje. Mnogi so se 
bali, da bi se jih plamen dotaknil, tiste pa, ki so ga sprejeli, 
je povabil, da svetijo skupaj in vnemajo druge.

Prepotoval je dolgo pot, da je danes lahko pred menoj in 
pred teboj. Kaj bova naredila z njim? Lahko se obrneva stran 
in sva še naprej pusti sveči, ki se bojita, da bi se ju plamen 
dotaknil. Ali pustiva, da iz mene in tebe naredi naju, da ga 
širiva naprej.

Kaj bova vzela danes? Je spet dovolj samo sveča ali bova 
tokrat sprejela plamen?

Plamen Luči oznanja veselo sporočilo miru, povezanosti 
med narodi, sprejemanje različnosti. Prav v današnjem raz-
burkanem svetu je to sporočilo pomembno ne samo prejeti, 

temveč ga tudi živeti.
V Sloveniji ga najvišji predstavniki države prejemajo že 
prav od začetka. V preteklem letu je luč svetila v skoraj 
100 000 domovih. Ljudje so ob akciji prispevali sredstva 
za dobrodelni namen, ki zaznamuje akcijo že od samega 
začetka.

Betlehemsko lučko lahko dobite po maši. Priporočen dar 
za lučko je 2€.

Voščilo Župnijske Karitas

LATINSKI PREGOVOR
Adhibenda est in iocando moderatio. -- 

“Pri šalah bodimo zmerni.”

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
22.12. - vsa župnija, vodi Jesenova ravan in Čreta
30.12. - Ogeče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
23.12. - Vodiško
30.12. - Škofce


