
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ

MIKLAVŽEV

LIST
MARJETIN

“Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte Gospoda 
žetve, naj pošlje delvacev na svojo žetev.”
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
24.06. - Vodiško
01.07. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
24.06. - Ogeče
01.07. - Toplice, Senožete in Veliko širje

NEDELJA, 18. 06. - 11. nedelja med letom

08:30 za + Roziko FRECE (obl.), Francija PINTERJA, Mirka in 
Francija POČIVALŠKA
za+ Avguština  ŠTAJNERJA (1. obl.)

PONEDELJEK, 19. 06. - sv. Nazarij Koprski, škof

TOREK, 20. 06. - sv. Adalbert, škof

08:00 za + Julijano in Karla ŠTORA ter GRAŠIČEVE

SREDA, 21. 06. - sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

ČETRTEK, 22. 06. - sv. Janez Fisher in Tomaž More, mučenca

18:00 za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 23. 06. - Srce Jezusovo

18:00 za + Franca GREGORČIČA

SOBOTA, 24. 06. - Rojstvo Janeza Krstnika

08:00 za + Franca POTUŠKA (30. dan)

NEDELJA, 25. 06. - 12. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
za žive in + KOŠIČEVE

PONEDELJEK, 26. 06. - sv. Stojan, škof

TOREK, 27. 06. - sv. Ema Krška, kneginja

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 28. 06. - sv. Irenej Lyonski, škof in muč.

ČETRTEK, 29. 06. - sv. Peter in Pavel, apostola

18:00 za + Pavleta AJDNIKA

PETEK, 30. 06. - sv. Bertrand, škof

SOBOTA, 01. 07. - sv. Estera, svetopisemska žena

08:00 za + Marijo GROZNIK

NEDELJA, 02. 07. - 13. nedelja med letom

08:30 za + Jožeta KLEPEJA

NEDELJA, 18. 06. - 11. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Francija POZARŠKA (obl.) in starše POZARŠEK

PONEDELJEK, 19. 06. - sv. Nazarij Koprski, škof

TOREK, 20. 06. - sv. Adalbert, škof

SREDA, 21. 06. - sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

ČETRTEK, 22. 06. - sv. Janez Fisher in Tomaž More, mučenca

17:30 za + Pavlo KLEPEJ

PETEK, 23. 06. - Srce Jezusovo

17:30 za + Moniko IVŠEK (obl.) in sorodnike
za + Vinka VERBOVŠKA (30. dan)

SOBOTA, 24. 06. - Rojstvo Janeza Krstnika

09:00 za +Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 25. 06. - 12. nedelja med letom

10:30 za + Vladimirja FRECETA (obl.) in sorodnike
za srečno vožnjo motoristov 

PONEDELJEK, 26. 06. - sv. Stojan, škof

TOREK, 27. 06. - sv. Ema Krška, kneginja

SREDA, 28. 06. - sv. Irenej Lyonski, škof in muč.

ČETRTEK, 29. 06. - sv. Peter in Pavel, apostola

17:30 za + Alojzijo DEŽELAK

PETEK, 30. 06. - sv. Bertrand, škof

17:30 za + Alojza (obl.) in Marijo MEDVED

SOBOTA, 01. 07. - sv. Estera, svetopisemska žena

09:00 za + Mirana ZUPANCA

NEDELJA, 02. 07. - 13. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Ernesta FUNKL



Romanje na Skalnico (Sveto Goro nad Gorico)
Prejšnjo soboto smo poromali na Sveto Goro nad Gorico (Skalnica), kjer 
smo imeli sveto mašo, čas za molitev. Nato smo se odpravili v Piran.
Ker sem bil prvič na podobnem romanju, sem bil malce v skrbeh, kako 
bo šlo, ampak je vse šlo prav dobro. 
Nasmejani obrazi, zastopanost praktično vseh generacij, otroško veselje 
in nagajivost... To so sestavine, ki so oblikovale romarski dan. Sveta 
Gora je res poseben kraj, ki je skozi pestro zgodovino dal skozi marsikaj. 
Cerkev je bila med prvo svetovno vojno čisto porušena, pa so ljudje na 
istem mestu postavili novo mogočno baziliko, kamor romajo ljudje iz 
vseh koncev naše domovine. Poleg svete maše smo imeli čas za osebno 
molitev, za razgled na okolico, za pogovor. 
Pot smo nadaljevali proti Piranu, kjer smo se povzpeli na obzidje 
ob cerkvi svetega Jurija, nekateri smo šli v zvonik, kjer je bil res lep 
pogled na Piran. Obiskali smo še minoritsko cerkev, ki je posvečena sv. 
Frančišku  Asiškemu in si ogledali križni hodnik, ki je del samostanskega 
kompleksa. Sledil je čas za pijačo, sladoled, morje. Otroci so navdušeno 
skočili v morje, pa tudi nekateri odrasli.
Ker je tudi tokrat veljalo načelo, da vse, kar je lepo, hitro mine, je 
kmalu prišel čas našega odhoda. Z molitvijo in pesmijo, medsebojnim 
pogovorom, smo se vračali proti domu.
Prišli smo obogateni, predvsem s časom, ki smo ga preživeli skupaj kot 
ljudje, ki iščemo pot za Kristusom. Biti skupaj na poti, vzeti si čas, to je 
v današnjem času modrost.
Hvala, dobri ljudje!

Blagoslov motoristov v Šmiklavžu 2017
V nedeljo, 25. junija 2017ob 10.30, lepo vabljeni na 10. srečanje in 
blagoslov motoristov, motorjev, štirikolesnikov, starodobnikov in drugih 
vozil v Šmiklavž nad Laškim. 
Naj bo za vse, ki boste prišli, to 
priložnost, da se Bogu zahvalimo 
za dar življenja in ga prosimo, da 
nam stoji ob strani na naših poteh 
življenja s svojim blagoslovom. 
Blagoslova se bo udeležil g. 
Frančišek Horvat, ki je bil dve leti 
vaš dušni pastir. Molimo zato, 
da bi srečanje dobro uspelo v 
praktičnem in duhovnem pogledu.

Oratorij 2017 - Dotik nebes
Letošnji oratorij bo potekal za vse tri župnije v Laškem, od 25. junija do 
30. julija. Osrednja zgodba in lik letošnjega oratorija je Marija (Božja 

Mati). Ob njej bomo tudi mi iskali pot svetosti v našem vsakdanjem živl-
jenju preko zgodb in spodbud pri vsakodnevni igri, molitvi, katehezah, 
delavnicah ... 

Začetek: 25.06. s sveto mašo ob 09.00, po maši se razdelijo v skupine. 
V skupinah se predstavijo drug drugemu, se učijo himno in izberejo ime 
skupine. Ob 11.30 gredo otroci domov.

Potek oratorija čez teden
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre
10.00 - kateheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet,..)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov

V petek, 1. julija, bo zadnji dan oratorija. Starši vabljeni, da se nam 
pridružite ob 17.00. Zaključili bomo v cerkvi s sveto mašo ob 18.00. 
V vseh dneh oratorija se priporočamo za pecivo. 
Vabim vas, da otroke na oratorij čimprej prijavite. Prijavnice lahko v 
fizični obliki dvignete v zakristiji. 

Možna je tudi spletna prijava (v prihodnjih dneh):
www.zupnijalasko.si/oratorij2017

Kaj prinaša bogastvo in srečo
Ali se lahko razveseliš cvetlice,
nasmeha, otroške igre?
Tedaj si bogatejši in srečnejši
od milijonarja, ki ima vse,
kar si v sanjah more poželeti,
pa vendar ostaja nepotešen
in se ničesar več ne razveseli,
ker je kot paradni konj vpreženj
v vajeti svojega bogastva.
Bogatih nas ne naredi posest,
marveč veselje.

Ljubezni ne tehtaj z zlato tehtnico!
Ne preračunavaj vnaprej, koliko boš dal,

kako daleč boš šel v ljubezni.
V ljubezni bodi naraven, sproščen.
Ljubezen, ki jo meriš in tehtaš,
ni ljubezen, ampak preračunljivost. 
Takšna ljubezen ne razveseljuje.
Takšna ljubezen te ne bo osrečila.
Morda ne prevladuje ravno sovražnost,
je pa tu brezbrižnost in dolgočasje.
Dnevi se ti zdijo enolični in puščobni
kot neskončna vožnja z vlakom.

Nikoli ti ni toplo pri srcu.
Nikoli te ne zamika,
da bi zapel in poskočil.
Naravna, sproščena ljubezen je nekaj čudežnega.
Spontana ljubezen do moža, do žene,
do otrok, očeta in matere,
do zapuščenega otroka na cesti,
do človeka, ki trpi,
do nekoga, ki ga vsi odklanjajo.

Spontana ljubezen je dar,
ki te dvigne do nebeškega veselja.

Phil Bosmans

Dopust, počitnice
Še malo in bomo v počitniškem času. Kot vsako leto, vas tudi letos 
vabim, da v počitniškem času Jezusa ne pošljete na dopust, ampak ga 
povabite s sabo. Kaj to pomeni? To pomeni, da tudi na dopustu skupaj 
molite in poskrbite za duhovno osvežitev z obiskom svete maše v kraju, 
kjer se nahajate.
Ker smo v vsakdanjosti ujeti v naglico, vam priporočam, da vzamete v 
roke kakšno dobro knjigo, ki vas bo spodbudila k dobremu, utrdila v 
veri in vam odkrila moč molitve. Priporočam vam knjigo Nebeški človek, 
ki jo je napisal brat Yun in je odlično pričavenje o moči molitve in o 
moči vere v Jezusa Kristusa.
Ob vsem pa ne pozabite na hvaležnost, da si lahko počitnice privoščite 
in ne pozabite na tiste, ki so v stiski. Darujte za Karitas ali pa konkretno 
storite dobro tistim, ki so tega potrebni.
Naj vas na vseh poteh spremlja blagoslov, da boste s počtinic prišli 
okrepljeni, polni moči za soočanje z izzivi življenja.

LATINSKI PREGOVOR
Si vis pacem, para iustitiam. -- 

“Če želiš mir, poskrbi za pravico.”


