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“Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v 
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NEDELJA, 25. 03. - 6. postna nedelja - Cvetna

08:30 za + Mihaelo KURALT in sorodnike
za + Marijo, Alojza GORIŠKA ter sorodnike
za + Silvestra DEŽELAKA (8. dan)

PONEDELJEK, 26. 03. sv. Larisa, mučenka

TOREK, 27. 03. - sv. Rupert, škof

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 28. 03. - sv. Venturin, redovnik

ČETRTEK, 29. 03. - VELIKI ČETRTEK

18:00 za + Ivanko SIRK in sorodnike MAJCEN
za + Ano PODPEČAN (8. dan)

PETEK, 30. 03. - VELIKI PETEK

15:00
18:00

Križev pot
Obredi velikega petka

SOBOTA, 31. 03. - VELIKA SOBOTA

18:00 za zdravje
za + Jožeta KLEPEJA

NEDELJA, 01. 04. - VELIKA NOČ

08:30 za žive in rajne 
za + Silvestra VIDICA, starše in starše VOGRINC

PONEDELJEK, 02. 04. - Velikonočni ponedeljek

10:30 LURD: za + Marijo JOVAN

TOREK, 03. 04. - sv. Sikst I., papež

08:00 za + Angelo SLUGA

SREDA, 04. 04. - sv. Izidor, škof

ČETRTEK, 05. 04. - sv. Vincencij Ferer, duhovnik

18:00 za + Mirka PEKLARJA
za + Karla (obl.) in ženo Ivano IVŠEK

PETEK, 06. 04. - sv. Viljem, opat

SOBOTA, 07. 04. - sv. Herman, redovnik

08:00 za + Marijo JURKOŠEK (5. obl.)
za + Staneta KOŠIČA

NEDELJA, 08. 04. - 2. velikonočna nedelja (bela) Božje usmiljenje

08:30 za + Vinka ŠVELCA in Stanislava VERSTOVŠKA (8. obl.)

NEDELJA, 25. 03. - 6. postna nedelja - Cvetna

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Tončija BEZGOVŠKA (obl.), Tonija, starše in sorodnike
za + Mirana ZUPANCA (2. obl.)
KOLMAN: za + Stanislava ŠEŠKA

PONEDELJEK, 26. 03. sv. Larisa, mučenka

TOREK, 27. 03. - sv. Rupert, škof

SREDA, 28. 03. - sv. Venturin, redovnik

ČETRTEK, 29. 03. - VELIKI ČETRTEK

17:30 za + Ernesta FUNKL

PETEK, 30. 03. - VELIKI PETEK

17:30
18:00

Križev pot
Obredi velikega petka

SOBOTA, 31. 03. - VELIKA SOBOTA

17:30 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 01. 04. - VELIKA NOČ

08:30 za + Ivana, Marico JELENC in starše
za + Franca, Francija in Marijo POZARŠEK

PONEDELJEK, 02. 04. - Velikonočni ponedeljek

09:00 za + Antona DROBNETA
za + Franca ZUPANCA (30. dan)

TOREK, 03. 04. - sv. Sikst I., papež

SREDA, 04. 04. - sv. Izidor, škof

ČETRTEK, 05. 04. - sv. Vincencij Ferer, duhovnik

17:30 za + Jožefo SKALIČ (8. dan)

PETEK, 06. 04. - sv. Viljem, opat

17:30 za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 07. 04. - sv. Herman, redovnik

09:00 za + Viktorijo ŽAGAR
za + starša Vilija in Zofijo KNEZ

NEDELJA, 08. 04. - 2. velikonočna nedelja (bela) Božje usmiljenje

10:30

14:00

za žive in rajne 
za +Franca (obl.) in Alojzijo in Franca ŽVEPLANA in sorodnike
za + Jožeta in Marijo SEITL (obl.)
za + Jožeta KNEZA (8. dan)
KOLMAN: za + Andreja, Nežo TAŠKER, Antona in Pepco KLENOVŠEK
za + Petra BORKOVIČA in mamo Zofijo



Veliki teden

S cvetno nedeljo začenjamo praznovanje Velikega tedna. 
Lepo povabljeni, da si vzamete čas, se udeležite obredov Ve-
likega tedna in se tako napotite na pot globokega doživetja 
velikonočnih praznikov. 
Ob tem, ko bomo spremljali Jezusa na Njegovi poti odrešen-
ja sveta, človeka, bomo lahko začutili, kako močna, globoka 
in sočutna je Njegova ljubezen. Ujemite priložnost, ki vam je 
podarjena, da posvetite svoje življenje. 
Pridite, pripeljite svoje otroke. Pripovedujte jim o Jezusu, o 
njegovi ljubezni do vsakega človeka.

Obredi  velikega tedna - Šmiklavž

VELIKI ČETRTEK: 
- obredi: 17.30
VELIKI PETEK: 
- križev pot: 17.30
- obredi: 18.00
VELIKA SOBOTA: 
- blagoslov ognja: 07.00
- blagoslov velikonočnih jedil: Lokavec (Blatnikova kapela): 
12.00
Šmiklavž: 17.30 blagoslov velikonočnih jedil in nato ve-
likonočna vigilija
VELIKA NOČ: 
- vstajenska procesija in sveta maša: 08.30
VELIKONOČNI PONEDELJEK:
- sv. maša v ŠMIKLAVŽU: 09.00

Obredi  velikega tedna - Šmarjeta

VELIKI ČETRTEK: 
- obredi: 18.00
- po maši molitvena ura
VELIKI PETEK: 

- križev pot: 15.00
- obredi: 18.00
VELIKA SOBOTA: 
- blagoslov ognja: 07.00
- blagoslov velikonočnih jedil: 14.00 in 15.00
- velikonočna vigilija: 18.00
VELIKA NOČ: 
- vstajenska procesija in sveta maša: 08.30
VELIKONOČNI PONEDELJEK:
- sv. maša v LURDU: 10.30

Romanje v LURD
Letos obhajamo 160 - letnico Marijinih prikazovanj v Lurdu. 
Ker imamo v Rimskih Toplicah podružnično cerkev Lurške 
Matere božje, vas vabim na vseslovensko romanje, ki ga or-
ganizira Aritours. Glavno duhovno vodstvo bo imel nadškof 
metropolit msgr. Stanislav ZORE. Romanje bo potekalo od 
15. d0 19. junija 2018. Vse informacije lahko dobite na pro-
gramskem listu, ki je na voljo na prostoru za tisk.
Prijavite se lahko v zakristiji ali gospe Poloni Senica.

V Lurdu, majhnem mestu pod Pireneji na skraj-
nem jugozahodu Francije, se je 11. februarja leta 
1858 Marija prvič prikazala štirinajst letni deklici 
Bernardetti Soubirous. Še sedemnajstkrat se je 
Bernardka nato srečala z Gospo, ki je svetu pre-
ko nje poslala sporočilo: “Pokorite se, molite za 
spreobrnitev grešnikov.”

Devetdnevnica Božjega usmiljenja

To devetdnevnico, lahko molimo ob vsakem času, vendar je 
posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do 
bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

”Gospod je rekel sestri Faustini: ”Želim, da v teh devetih 
dneh pripelješ duše k izviru mojega usmiljenja , da bi v njem 
našle moč, milost, in pogum za življenje, posebej v trenutku 

smrti. Za te pobožnosti bom delil posebne milosti.”

”Ljudje, ki molijo rožni venec Božjega usmiljenja, bodo 
deležni Božjega usmiljenja, posebno v smrtni uri.”

”Človeštvo ne bo doseglo miru tako dolgo, dokler se z vsem 
zaupanjem ne priporoči mojemu usmiljenju. Povej ranjenim 
ljudem, da se morajo zateči k usmiljenemu Srcu in dal jim 
bom svoj mir.”

Vabim vas, da skupaj in doma v času od velikega petka do 
bele nedelje opravljamo devetdnevnico Božjega usmiljenja. 
Naredite poseben namen za koga boste opravljali to de-
vetdnevnico.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
31.03. - Brodnice
07.04. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
31.03. - Vsa župnija - vodi Povčeno
07.04. - Strensko

LATINSKI PREGOVOR
Casusdementis correctio fit sapientis. -- 

“Nesreča neumnega je poduk pametnemu.”


