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“Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom
sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo 

premagala!”

27.  avgust  2017,  leto 5,  št . :  15Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
02.09. - Brstovnica
09.09. - Lože (spodnje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
02.09. - Toplice, Senožete in Veliko Širje
09.09. - Gračnica in Brstovnica

NEDELJA, 27. 08. - 21. nedelja med letom

08:30 za + Franca in Antonijo PETROVČIČ
za + Bernardo POŽIN in + sorodstvo DREMŠAK

PONEDELJEK, 28. 08. - sv. Avguštin, škof in c. u.

TOREK, 29. 08. - Mučeništvo Janeza Krstnika

08:00 v zahvalo za primerno vreme in v dober namen

SREDA, 30. 08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec

ČETRTEK, 31. 08. - sv. Rajmund Nonat, redovnik, kardinal

18:00 za + Justino PUŠIČ

PETEK, 01. 09. - sv. Egidij (Tilen), opat

08:00 za + Franca POTUŠKA

SOBOTA, 02. 09. - sv. Marjeta, devica in mučenka

08:00
12:00

za + Cecilijo KLADNIK
v zahvalo za 50. let skupnega; za starše FON, ŠNAJDER in 
sorodnike

NEDELJA, 03. 09. - 22. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
za starša, brata in svakinjo HLADIN

PONEDELJEK, 04. 09. - sv. Rozalija Sicilska, devica

TOREK, 05. 09. - sv. Mati Terezija, redovnica

08:00 za + Marijo GROZNIK

SREDA, 06. 09. - sv. Zaharija, prerok

ČETRTEK, 07. 09. - sv. Marko Križevčan, mučenec

PETEK, 08. 09. - sv. Marijino Rojstvo - mali šmaren

10:30 LURD za + Marijo DRNOVŠEK in Marijo PINTER

SOBOTA, 09. 09. - sv. Peter Klaver, jezuit

08:00 za + Jožefo RUPNIK

NEDELJA, 10. 09. - 23. nedelja med letom

08:30 za + starše ZELIČ, Leopolda KMETIČA (obl.)
v dober namen (Jurišič)

NEDELJA, 27. 08. - 21. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Alojza OŽKA (obl.)

PONEDELJEK, 28. 08. - sv. Avguštin, škof in c. u.

TOREK, 29. 08. - Mučeništvo Janeza Krstnika

SREDA, 30. 08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec

ČETRTEK, 31. 08. - sv. Rajmund Nonat, redovnik, kardinal

17:30 za + Mirana ZUPANCA

PETEK, 01. 09. - sv. Egidij (Tilen), opat

17:30 za + Pavlo KLEPEJ 

SOBOTA, 02. 09. - sv. Marjeta, devica in mučenka

09:00 za + Antona JANČIČA

NEDELJA, 03. 09. - 22. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne 
za + Matevža, Nežo in Alojzijo DEŽELAK

PONEDELJEK, 04. 09. - sv. Rozalija Sicilska, devica

TOREK, 05. 09. - sv. Mati Terezija, redovnica

SREDA, 06. 09. - sv. Zaharija, prerok

ČETRTEK, 07. 09. - sv. Marko Križevčan, mučenec

17:30 za + Nikolajo ZUPANC

PETEK, 08. 09. - sv. Marijino Rojstvo - mali šmaren

17:30 za + Marijo POZARŠEK

SOBOTA, 09. 09. - sv. Peter Klaver, jezuit

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 10. 09. - 23. nedelja med letom

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Ernesta FUNKL
za + KOŠEPLETOVE in Franca POŽLEPA
za + Martina GRADIŠNIKA (5. obl.) in sorodnike



Birma 2017

Pred nami je mesec september, ko se odpirajo šolska, verouč-
na vrata. Še ena vrata skušamo odpreti. Katera? Vrata src naših 
devetošolcev, ki bo bodo prejeli zakrament svete birme. Prvega 
septembra začenjamo z devetdnevnico, z ožjo pripravo na prejem 
zakramenta svete birme. Vsak dan se bomo zbirali in prepevali 
Pridi Sveti Duh. Prosili bomo in molili, da bi Sveti Duh obdaril te 
mlade kristjane s svojimi darovi. Da bi bili neustrašni in da bi z 
veseljem in ponosom nadaljevali pot hoje za Kristusom. To je izziv, 
največji izziv. Ohraniti vero! 
Draga sestra, dragi brat v Kristusu. Čeprav se te birma morda ne 
dotika osebno, te povabim, da si v duhu, z molitvijo povezan in da 
moliš za te mlade kristjane. Lahko se zgodi, da mislimo, da mo-
litev nič ne pomaga, da je neučinkovita. Želim ti povedati, da te 
Bog sliši, da sliši tvojo molitev in da je s teboj. S to zavestjo, da te 
Bog sliši, prosi za te mlade kristjane, da bi odprli svoje srce Bogu. 

Sestanek za starše birmancev bo 28.07.2017 v Laškem, v žup-
nišču, ob 17.00. Starši lepo vabljeni.

Sveti Jernej - Jernejeva nedelja

Jernej je med moškimi imeni v Sloveniji na 45. mestu. Konec leta 
2007 je bilo s tem imenom poimenovanih 5670 (1971: 2065; 
1994: 4950) oseb. V zadnjih dveh desetletjih je zelo v modi tudi 
skrajšana oblika Nejc, ki je po pogostnosti že prehitela izhodiščno 
obliko (2007: 5710, 43. mesto). Zelo redke ali unikatne so bile 
različice Bartol (5), Bartolo (manj kot 5), Bartolomeus (manj kot 
5). Ženska oblika imena Jernej je Jerneja (1347 oseb, 159. mes-
to) s skrajšanimi oblikami Neca (19), Neja (1163, 173. mesto), 
Nejka (62).

Jernej je svetopisemsko ime. Izhaja prek latinskega Bartolomaeus 
in grškega Bartholomáios iz aramejskega Bar Talmaj v pomenu 
‘sin Talmaja’. Prava slovenska oblika iz latinskega Bartolomaeus je 
Bartolomej, skrajšano Bartol. Slovensko Jernej naj bi pravzaprav 
nastalo iz zveze *sanctus Bartolomaeus, in to skrajšano prek ob-
lik *šèm-bertèlèméj, šèm-ernej = Jernej. Morda bi bila glasovno 
manj komplicirana pretvorba iz imena Irenej. Oblika Bartolomej 

se pojavlja večinoma v starejših virih, danes pa je razen omenjene 
oblike Bartol prepoznavno še v priimkih. Iz imena Jernej in njegov-
ih oblik so nastali priimki Arne, Arnečič, Arnejc, Arnejčič, Arnejšek, 
Jerne, Jernečič, Jernej, Jernejc, Jernejčič, Jernejec, Jernejšek ter 
Bartel, Bartelj, Bartol, Bartolj, Brtoncelj, Paternež, Patrnoš.

Svetopisemski Jernej je bil eden izmed 12 Jezusovih apostolov. 
Umrl je mučeniške smrti, verjetno v Armeniji. Slekli so mu kožo 
pri živem telesu in mu odsekali glavo. V Sloveniji je 29 cerkva sv. 
Jerneja. Po njih se imenujejo naselja Sv. Jernej in Šentjernej.

Jernej je v koledarju 24. avgusta. Po njegovem mestu v koledarju 
je avgust poimenovan tudi z izrazom šentjernejski mesec, jerne-
jščica je narečno ‘ime neke hruške’, v enakem pomenu tudi bar-
tolščica po imenu Bartolomej. Kot znan kmečki svetnik se Jernej 
pojavlja tudi v pregovorih in v ljudski pesmi.

Znana slovenska Jerneja sta Jernej Kopitar, slovenski jezikoslovec 
in Cankarjev Hlapec Jernej, Bartolomeja v priimku pa ima slovens-
ki pisatelj Vladimir Bartol.

Zapomni si, da boš tudi ti nekoč star

Besede z naslova, so prišle iz ust starejšega duhovnika, ko sem ga 
nekoč obiskal. Ko sem odhajal, po obisku pri njem, me je vprašal 
kdaj ga bom spet obiskal. Rekel sem mu, da ne vem. Dejal mi je: 
“Zapomni si, da boš tudi ti nekoč star in da boš takrat vesel, če 
te bo kdo obiskal!” Velikokrat se spomnim njegovih besed. Še 
posebej so postale te besede aktualne, ko sem se, pred dnevi, 
v večernih urah vozil domov in sem na moji strani voznega pasu 
naletel na ostarelega moškega v pižami, ki je hodil po vseh štirih. 
Obvozil sem ga. Presenečen sem pomislil, pa saj to ni moj prob-
lem. Takoj so se mi prižgale rdeče luči in misel: “Temu človeku 
moram pomagati!” Obrnil sem avto in ustavil blizu njega, na 
drugi strani ceste. Vklopil sem vse štiri smernike in šel k njemu 
in ga vprašal kam gre. Odgovoril mi je, da gre domov. “Kje pa 
ste doma?” sem ga vprašal. Rekel mi je, da tam, ko sveti luč. 
Pomagal sem mu, da se je postavil na noge in nato sva se usmer-
ila k hiši, kjer je gorela luč. Kmalu sva ugotovila, da to ni prava 
hiša, ampak, da je doma tam, nazaj. Obrneva se in počasi hodiva 

proti hiši. Rekel mi je, da ga nosi luna in da ne ve kako se je 
znašel tam. Lune sicer ni bilo. Ko sva se začela rahlo vzpenjati 
proti hiši, je prišel z njem neki moški, za katerega sem pozneje 
spoznal, da je njegov sin. Ko naju je zagledal, je začel preklinjati 
in se jeziti nad očetom. Prijel je svojega očeta pod ramo. Jaz sem 
ga izpustil. Na hitro mi je rekel hvala, potem pa je nadaljeval s 
stresanjem svoje jeze nad očetom. Njegov oče je tožil, da težko 
hodi. Sin se je jezil in dejal: “Če si prišel dol, boš šel tudi gor!” 
Vseh spremljevalnih besed raje ne bom pisal, ker so takrat mene 
bolele, kaj šele njegovega očeta. 
Te besede so kot tren povzdignile v moj spomin besede ostarel-
ega duhovnika, ki mi jih je takrat dejal. Če bi se jih spomnil v 
trenutku slovesa, bi jih tudi jaz rekel temu sinu: “Zapomni si, da 
boš tudi ti nekoč star!” 
Ko sem bil še otrok, mi je oče večkrat povedal rek:  “Ti očeta do 
praga, sin tebe čez prag!”
Ne bom nič pametoval. Vem eno. Želim si, da ko bom ostarel, 
da bi bili mlajši do mene prijazni, da bi z menoj imeli sočutje, 
potrpljenje in da bi me kdo obiskal.
Ta resničen opis dogodka ne pišem za to, da bi obsojali sina tega 
ostarelega očeta ali pa da bi ploskali meni. Pišem ga zato, da v 
sebi prepoznamo vzgibe, čutenja do ostarelih in da na življenje 
pogledamo z realnim pogledom. Kakšen je realni pogled? To, 
da sem človek, da sem ustvarjen, da sem minljiv, da želim biti 
sprejet in ljubljen. To si želimo kot otroci, kot mladi, kot odrasli 
in kot ostareli. Vem, nismo popolni. Pomembno je, da se trudimo 
biti ponižni in da skušamo privabiti nasmeh na obraz, še posebej 
tistim, ki so podobno kot puščava vode, žejni tvojega nasmeha, 
pozdrava, lepe besede.
“Zapomni si, da boš
tudi ti nekoč 
star!”

LATINSKI PREGOVOR
Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit. -- 
“Slepe so oči, ko se pamet z drugim ukvarja.”


