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NEDELJA, 28. 01. - 4. nedelja med letom

08:30 za + Ivana KRAPEŽA (30. dan)

PONEDELJEK, 29. 01. sv. Valerij, škof

TOREK, 30. 01. - sv. Martina, mučenka

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 31. 01. - sv. Janez Bosko, ust. salezijancev

ČETRTEK, 01. 02. - sv. Brigita Irska, opatinja

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Alojza REBOVA

PETEK, 02. 02. - Jezusovo darovanje - SVEČNICA

17:00 za + Jožeta KOROŠCA (30. dan)

SOBOTA, 03. 02. - sv. Blaž, škof in mučenec

08:00 za + Staneta KOŠIČA

NEDELJA, 04. 02. - 5. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne 
za + Stanka in Marijo CAMLOH

PONEDELJEK, 05. 02. - sv. Agata, devica in mučenka

TOREK, 06. 02. - sv. Doroteja, mučenka

08:00 za + Leopolda PAVČNIKA (26. obl.) in dr. Marjana SMO-
LIKA (1. obl.)

SREDA, 07. 02. - sv. Nika, redovnica

ČETRTEK, 08. 02. - sv. Hieronim, redovnik

08:00 za + Alojza KOŠIČA (obl.) in sorodnike
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 09. 02. - sv. Apolonija, mučenka

SOBOTA, 10. 02. - sv. Sholastika, redovnica

08:00 za + SEMETOVE

NEDELJA, 11. 02. - 6. nedelja med letom - Lurška Mati Božja

08:30
10:30

za + Valentina KLEPEJA
LURD: L. M. Božji v zahvalo in priprošnjo
za + Apolonijo, rodbino SENICA in Alojza LIPOVŠKA
za + Marijo GALÉ

LATINSKI PREGOVOR
Amicitia nisi inter bonos esse non potest. -- 

“Prijateljstvo lahko obstaja samo med dobrimi.”

NEDELJA, 28. 01. - 4. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Alojza PLANINCA, Alojza ŠTUCINA
za + Marijo in Alojza MEDVEDA
za + Ano RAZBORŠEK (obl.)

PONEDELJEK, 29. 01. sv. Valerij, škof

TOREK, 30. 01. - sv. Martina, mučenka

SREDA, 31. 01. - sv. Janez Bosko, ust. salezijancev

ČETRTEK, 01. 02. - sv. Brigita Irska, opatinja

17:00 za + Ernesta FUNKL

PETEK, 02. 02. - Jezusovo darovanje - SVEČNICA

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Videka ŠANTEJA in starše SELIČ

SOBOTA, 03. 02. - sv. Blaž, škof in mučenec

09:00 za + Viktorijo ŽAGAR (30. dan)

NEDELJA, 04. 02. - 5. nedelja med letom

10:30 za + Marijo in Martina BEZGOVŠKA

PONEDELJEK, 05. 02. - sv. Agata, devica in mučenka

TOREK, 06. 02. - sv. Doroteja, mučenka

SREDA, 07. 02. - sv. Nika, redovnica

ČETRTEK, 08. 02. - sv. Hieronim, redovnik

09:00 za + Mirana ZUPANCA

PETEK, 09. 02. - sv. Apolonija, mučenka

17:00 za + dva Martina in Vincencijo LIPOVŠEK in sorodnike

SOBOTA, 10. 02. - sv. Sholastika, redovnica

09:00 za + Alojza PLANINCA

NEDELJA, 11. 02. - 6. nedelja med letom - Lurška Mati Božja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Damjana, Janeza, Marijo JURGELJ, Alojza in Antonijo 
LAPORNIK
KOLMAN: ? ni namena ???



Popravek statistike verske prakse za leto 2017

Ker je bilo pri štetju storjenih kar nekaj napak v statis-
tiki še enkrat objavljam, tokrat, prave številke za krste, 
pogrebe in poroke. Opravičujem se za napačne zapise.

Sveta Marjeta pri Rimskih Toplicah

KRSTI
V minulem letu 2017 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih 
Toplicah 11 krstov: 7 fantov, 4 deklice. 5 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 3 nezakonski, 3 civilnozakon-
ski. Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2007 je 
bilo 7 krstov; leta 1997 je bilo 11 krstov; leta 1987 je bilo
18 krstov; leta 1977 je bilo krščenih 24 otrok; leta 1967 je 
bilo 26 krstov.

POGREBI
V letu 2017 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
pokopanih 21 faranov, 11 moških, 10 žensk.

Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: 
leta 2007 je bilo cerkveno pokopanih 18 faranov; 
leta 1997 16 faranov; leta 1987 19 faranov; leta 1977 14 
faranov; leta 1967 19 faranov.

POROKE
Leta 2017 sta se v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
poročila 2 para.
Cerkvene poroke v desetletjih: 
leta 2007 so se v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
poročili 4 (štirje) pari; leta 1997 sta se poročila 2 para; 
leta 1987 se je poročilo 9 parov; leta 1977 je bilo poročenih 
11 parov; leta 1967 so bili poročeni 4 (štirje) pari. 

Sveti Miklavž nad Laškim

KRSTI
V minulem letu 2017 je bilo v župniji Šmiklavž nad Laškim 7 
krstov: 4 fanti, 3 deklice. 2 otroka sta bila rojena v cerkveno 
sklenjenih zakonih, 4 nezakonski, 1 civilnozakonski. 
Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: 
leta 2007 so bili 4 krsti; leta 1997 je bilo 5 krstov; leta 
1987 je bilo 10 krstov; leta 1977 sta bila krščena 2 otroka; 
leta 1967 je bilo 22 krstov.

POGREBI
V letu 2017 je bilo v župniji Šmiklavž nad Laškim cerkveno 
pokopanih 10 faranov, 7 moških, 3 ženske.

Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 
2007 so bili cerkveno pokopani 3 farani;
leta 1997 je bilo cerkveno pokopanih 10 faranov; leta 1987 
12 faranov; leta 1977 12 faranov; leta 1967 7 faranov.

POROKE
Leta 2017 se v župniji Šmiklavž nad Laškim poročil 1 par.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2007 se je v župniji 
Šmiklavž nad Laškim ni poročil noben par; leta 1997 se v 
župniji Šmiklavž nad Laškim ni poročil noben par; leta 1987 
se je poročil 1 par; leta 1977 je je bilo poročen 1 par; leta 
1967 se v župniji Šmiklavž poročil 1 par.

Odmev zakoncev jubilantov
Misel zakoncev jubilantov, ki so jo izrazili v pogovoru:

 
Spoznala sva, da je najin zakon:
- prižgano ognjišče Božje ljubezni, kjer Bog poskrbi, da naju 

ne zebe, da naju ni strah, da se izgubiva ...
- molitev! Molitev, ki naju krepi in čisti najin odnos; z mi-
lostjo, potrpežljivostjo, zaupanjem in radostjo napolnjuje 
vse člane najine družine - kjer besede molitve tolažijo, da-
jejo upanje in pogum za nove korake – ki kličejo blagoslov 
in hvaležnost za sprejetost in darove iz Božjih rok…
- družba dveh, a midva sva eno! Eno, ki potrebuje pogovore 
in tišino, dotike, objeme in Bližino … vsak zase pa svobod-
na človeka, toliko bolj močna in blagoslovljena - kolikor bolj 
si zmoreva odpuščati in zaupati Vanj, v moč Boga - pred 
katero nobena druga moč nič ne pomeni in za katero no-
bena stvar ni ovira …
- življenje v skrivnosti križa, ki odrešuje. Blagoslavlja! Naju! 
Najino družino!

Zaupal si nam mir

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
03.02. - Lažiše (vas)
10.02. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
03.02. - Strensko
10.02. - Sevce

Gospod, Stvarnik vsega sveta, 
živimo od toje dobrote in modrosti.
Svet pripada tebi, ne nam.
Naša znanost sledi tvojiim mislim.
Naša tehnika se opira na tvoje zakone.
Naše gospodarstvo živi od tvojih zalog.
Naša politika je odgovorna tebi.
Zahvaljen za človeškega duha in moč, 
zakaj duh in moč prihajata od tebe.

Zaupal si nam mir,
radost in srečo vseh ljudi.
Prosimo te za slehernega človeka
na tej naši nemirni zemlji, čigar mir in 
sreča sta ogrožena.
Prosimo te, ohrani nam mir
in varuj nas, da ne ogrozimo miru:
miru svojih otrok, prijateljev, sosedov
in vseh, s katerimi se srečujemo.

Gospod, veliko si nam zaupal!
Kar je ustvarila tvoja modrost,
je zaupano nam, nespametnim lju-
dem.
Kar si nam izročil, da bi lahko živeli,
je postalo nevarno življenje vseh.
Radi bi se ti zahvalili za tvoj svet.
Radi bi drug drugega obvarovali
pred nasiljem in sovraštvom.
Radi bi ohranili tvoje darove:
ljudi in njihovo srečo.

Gospod, Stvarnik vsega sveta,
pomagaj nam, da bi v tem uspeli.

Jőrg Zink


