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“Prav, dobri in zvesti služabnik! 
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.”
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
25.11. - Zabrež
02.12. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
25.11. - Povčeno
02.12. - Strensko

NEDELJA, 19. 11. - 33. nedelja med letom

08:30 za + Darinko GRIMŠIČ in sina Mitja
za + Draga POČIVALŠKA (30. dan)

PONEDELJEK, 20. 11. - sv. Bazilij, škof

TOREK, 21. 11. - Darovanje Device Marije

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SREDA, 22. 11. - sv. Cecilija, devica in mučenka

ČETRTEK, 23. 11. - sv. Klemen I., papež

17:00 za + Marijo GROZNIK

PETEK, 24. 11. - sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in mučenci

SOBOTA, 25. 11. - sv. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka

08:00 za + AJDNIKOVE, DIACIJEVE in SIMERLOVE

NEDELJA, 26. 11. - JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

08:30 za žive in rajne 
za + starše GERMOVNIK in sorodnike
za + Jožeta KLEPEJA

PONEDELJEK, 27. 11. - sv. Modest in Virgil, škofa

TOREK, 28. 11. - sv. Katarina Labouré, redovnica in vidkinja

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 29. 11. - sv. Filomen, mučenec

ČETRTEK, 30. 11. - sv. Andrej, apostol

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Marijo JOVAN
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 01. 12. - sv. Edmund Campion, mučenec

08:00 za + Ivana TAŠKERJA

SOBOTA, 02. 12. - sv. Vivijana, mučenka

08:00 za + Franca PREKA, Elizabeto in + MEHELIČKE

NEDELJA, 03. 12. - 1. adventna nedelja

08:30 za + rodbini CAJZEK in POLAJŽER

NEDELJA, 19. 11. - 33. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Vincencijo in dva Martina LIPOVŠKA
za + Pavlo in Alojza KLEPEJA

PONEDELJEK, 20. 11. - sv. Bazilij, škof

TOREK, 21. 11. - Darovanje Device Marije

SREDA, 22. 11. - sv. Cecilija, devica in mučenka

ČETRTEK, 23. 11. - sv. Klemen I., papež

17:00 za + Ano RAZBORŠEK

PETEK, 24. 11. - sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in mučenci

17:00 za + Nikolajo ZUPANC

SOBOTA, 25. 11. - sv. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka

09:00 za + Frančiško JURGL

NEDELJA, 26. 11. - JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

10:30 za + Vinka VERBOVŠKA

PONEDELJEK, 27. 11. - sv. Modest in Virgil, škofa

TOREK, 28. 11. - sv. Katarina Labouré, redovnica in vidkinja

SREDA, 29. 11. - sv. Filomen, mučenec

ČETRTEK, 30. 11. - sv. Andrej, apostol

17:00 za + Antona DROBNETA

PETEK, 01. 12. - sv. Edmund Campion, mučenec

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 02. 12. - sv. Vivijana, mučenka

09:00 za + Štefanijo ZAMUDA

NEDELJA, 03. 12. - 1. adventna nedelja

10:30 za žive in rajne 
za + Kristino ŽVEPLAN (obl.)
za + Antonijo, Jožeta JELENCA in stare starše



Teden Karitas v naši župniji

»Kje sem doma« je letošnje sporočilo v tednu Karitas, ki bo 
od ponedeljka 27. 11. do nedelje 3.12. 2017. Sporočilo ali 
še bolje vprašanje nam nehote potrka na duri našega srca, 
na okno naše duše, da lahko najdemo mnogo malih stvari, ki 
nam in vsem okoli nas, naredijo dan lep in prijazen. Mnogo 
vas je, ki vedno znova najdete v sebi dobroto, hvaležni smo 
vam za vsako lepo besedo podpore in vsak dar, ki ga daru-
jete za pomoči potrebne. Hvala in Bog povrni vsem.

Tudi letos vas prisrčno vabimo, da z nami podelite radost in 
veselje ter se udeležite naslednjih dogodkov.
 - 29. 11.2017 – Srečanje na PONIKVI in ogled 
prireditve KLIC DOBROTE
Ob 12 uri bo sveta maša v cerkvi na Ponikvi, nato ogled 
prireditve v Celjski hali Golovec. Za dodatna pojasnila se 
obrnite na naše sodelavce Karitas.
 - 27.11. do 3.12. 2017 – Zbiranje hrane in prispe-
vkov. Tudi letos bomo zbirali hrano in ostale nujne potre-
bščine v trgovini Tuš in Rimljanka, kjer bodo v ta namen 
postavljeni škatli. Darove lahko prinesete tudi v cerkev pred 
Marijin oltar ali pa darujete denar v škatlice Karitas. Hvala 
za vsak dar že v naprej.
 - 1.12.2017 – Izdelava ADVENTNIH VENČKOV
Vabljeni, da se nam tudi letos pridružite pri izdelavi advent-
nih venčkov, ki jih bomo delali v petek, 1.12. dopoldne. 
Začeli bomo po jutranji sveti maši. Kdor lahko, naj prinese 
tudi razno zelenje in naravno okrasje ter ostale pripomočke
za izdelavo (nit za opletanje, škarje, pištolo za vosek,…)
 - 3.12.2017 – Nedelja KARITAS
Pri sveti maši bo blagoslov adventnih venčkov, ki jih boste 
lahko odnesli na svoje domove. Darovi za venčke bodo 
namenjeni za dokončanje obnove prostorov ter za pomoči 
potrebne župljane.

»Bodi obziren do ljudi, ravnaj z njimi nežno, kajti ljudje so krhki. 

Ponudi jim kruha svoje dobrote. Bodi jim pribežališče, pristan, 
oaza.« ( Phil Bosmans)

Sodelavci Župnijske Karitas Sveta Marjeta

Razmilšljajmo o svoji smrti

Ves mesec november je še posebej zaznamovan z molitvi-
jo in s spominom na umrle. Kolikokrat pomislimo na svojo 
smrt? V vsakodnevnem ritmu človek zlahka pozabi na svojo 
smrt. Vendar bo tudi ta prišla. Povabim vas, da skupaj s pa-
pežem ramišljamo o smrti.
Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval 
v kapeli Doma svete Marte, povabil, naj razmišljamo o koncu 
sveta in tudi o svojem koncu. Homilijo je oprl na odlomek 
iz Lukovega evangelija (glej Lk 17,26-37), ki pripoveduje o 
običajnem življenju moških in žensk pred vesoljnim potopom 
in v Lotovih dneh. Jedli so in pili, kupovali in prodajali, se 
ženili in se možile. A potem kakor strela z jasnega pride dan, 
ko se bo razodel Sin človekov in stvari se bodo spremenile.

Zaustavi se. Pomisli na svojo smrt
Cerkev je mati in želi, da vsak misli na svojo smrt, je dejal 
papež. Vsi smo navajeni na normalnost življenja, na urnik, 
obveznosti, delo, počitek in mislimo, da bo vedno ostalo 
tako. A nekega dne bo prišel Jezusov klic in rekel nam bo: 
»Pridi!« Za nekatere bo ta klic nepričakovan, za druge bo 
prišel po dolgi bolezni, ne vemo kdaj. »A klic bo prišel!« je 
izpostavil Frančišek. In to bo presenečenje. Zatem bo priš-
lo še eno Gospodovo presenečenje: večno življenje. »Zato 
nam Cerkev v teh dneh govori: zaustavi se malo, zaustavi 
se in pomisli na smrt,« je dejal sveti oče in spomnil, da tudi 
pogreb ali obisk pokopališka običajno postane družbeni do-
godek. Gre se tja, pogovarja se z drugimi osebami, včasih 
se tudi jé in pije, kar je še eno srečanje več, da ne bi mislili 
na smrt. »Danes pa Cerkev, danes Gospod s svojo dobroto 

pravi vsakemu med nami: ‘Zaustavi se, zaustavi se, vse dni 
ne bo tako. Ne navadi se, kakor da bi to bila večnost. Prišel 
bo dan, ko boš ti sprejet, drugi pa bo zavržen. To pomeni 
iti z Gospodom,« je dejal papež in še enkrat spodbudil, naj 
razmišljamo o tem, da se bo naše življenje enkrat končalo.

Gospod mi bo rekel: ‘Pridi!’
Predlagal je, da na začetku novega delovnega dne lahko na 
primer rečemo: »Danes bo morda moj zadnji dan, ne vem, a 
svoje delo bom dobro opravil.« In enako lahko storimo tudi 
v družinskih odnosih ali kadar gremo k zdravniku. »Razmišl-
jati o smrti ni neka grda fantazija, ampak je realnost. Ali je 
slaba ali ni slaba, je odvisno od mene, kakor jo jaz mislim. 
A kar bo, bo. Tam bo srečanje z Gospodom. To bo tisti lepi 
del smrti, srečanje z Gospodom. On nam bo prišel naproti, 
On nam bo rekel: ‘Pridi, pridi, blagoslovljen od mojega Oče-
ta, pridi z mano.’.« Ob Gospodovem klicu ne bo več časa, 
da bi uredili svoje stvari.

Spremljamo drug drugega in glejmo proti zadnjemu 
dnevu
Papež Frančišek je ob koncu homilije dejal, da mu je pred 
kratkim nek duhovnik zaupal, kako so mu našli neko težko 
bolezen: »Šel je k zdravniku in ta mu je rekel: ‘Imate tole 
in to je težka stvar, a morda jo bomo lahko pravočasno us-
tavili, če naredimo tole; če se ne ustavi, bomo naredili tisto 
drugo reč; in če se ne ustavi, bomo začeli hoditi proti koncu 
in jaz vas bom ves čas spremljal.’ Dober je ta zdravnik.« 
Tako tudi mi spremljajmo drug drugega po tej poti in nared-
imo vse, kar lahko. A vedno glejmo proti dnevu, ko bo prišel 
Gospod in nas vzel s sabo.

LATINSKI PREGOVOR
Adhibenda est in iocando moderatio. -- 

“Pri šalah bodimo zmerni.”


