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NEDELJA, 31. 12. - Sveta družina (Zakonci jubilanti)

08:30 za + Marijo JOVAN
v zahvalo za zakonce jubilante

PONEDELJEK, 01. 01.2018 - Novo leto - Marija, Božja Mati

08:30 za dobro vseh Rimljanov

TOREK, 02. 01. - sv. Bazilij Veliki, škof in c. u.

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 03. 01. - Presveto Jezusovo ime

ČETRTEK, 04. 01. - sv. Angela Folinjska, redovnica

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 05. 01. - sv. Emilijana (Milena), devica

08:00 za + Ivana TAŠKERJA

SOBOTA, 06. 01. - Gospodovo raglašenje - Sveti trije kralji

08:00 za + Ivana KRAPEŽA (8. dan)

NEDELJA, 07. 01. - Jezusov krst

08:30 za žive in rajne 
za + JURIŠIĆE in DAVIDOVIĆE

PONEDELJEK, 08. 01. - sv. Severin Noriški, opat

TOREK, 09. 01. - sv. Hadrijan, opat

08:00 za + Valentina KLEPEJA

SREDA, 10. 01. - sv. Gregor Niški, škof in c. u.

ČETRTEK, 11. 01. - sv. Pavlin Oglejski, škof

17:00 za + Franca GREGORČIČA

PETEK, 12. 01. - sv. Tatjana (Tanja), mučenka

SOBOTA, 13. 01. - sv. Veronika Milanska, devica

08:00 za + Rozalijo ŽVEPLAN

NEDELJA, 14. 01. - 2. nedelja med letom

08:30 za + Mihaelo KURALT in sorodnike
za + Alojza REBOVA (30. dan)

NEDELJA, 31. 12. - Sveta družina (Zakonci jubilanti)

10:30 za žive in rajne 
v zahvalo za 40 let skupnega življenja
za + Elizabeto KLENOVŠEK (2. obl.)

PONEDELJEK, 01. 01.2018 - Novo leto - Marija, Božja Mati

10:30 za + Henrika ZUPANCA

TOREK, 02. 01. - sv. Bazilij Veliki, škof in c. u.

SREDA, 03. 01. - Presveto Jezusovo ime

ČETRTEK, 04. 01. - sv. Angela Folinjska, redovnica

17:00 za + Pavlo KLEPEJ

PETEK, 05. 01. - sv. Emilijana (Milena), devica

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Justino PUŠIČ

SOBOTA, 06. 01. - Gospodovo raglašenje - Sveti trije kralji

09:00 za + Štefanijo ZAMUDA

NEDELJA, 07. 01. - Jezusov krst

10:30 za žive in rajne 
za + Frančiško JURGL

PONEDELJEK, 08. 01. - sv. Severin Noriški, opat

TOREK, 09. 01. - sv. Hadrijan, opat

SREDA, 10. 01. - sv. Gregor Niški, škof in c. u.

ČETRTEK, 11. 01. - sv. Pavlin Oglejski, škof

17:00 za + Ano RAZBORŠEK

PETEK, 12. 01. - sv. Tatjana (Tanja), mučenka

17:00 za + Ernesta FUNKL

SOBOTA, 13. 01. - sv. Veronika Milanska, devica

09:00 za + Viktorijo ŽAGAR (8. dan)

NEDELJA, 14. 01. - 2. nedelja med letom

10:30
14:00

za + Nežo, Franca HORJAKA in sorodnike
KOLMAN: za poživitev vere

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
06.01. - Toplice, Senožete in Veliko širje
13.01. - Gračnica in Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
06.01. - Brodnice
13.01. - Paneče



Zakonci jubilanti v letu 2017
Šmarjeta&Šmiklavž

Na nedeljo Svete družine v obeh župnijah obhajamo oblet-
nice naših zakoncev jubilantov. 
S sveto mašo izrekamo skupaj z njimi zahvalo Bogu za skup-
no prehojeno pot in še naprej prosimo za moč in vtrajanje v 
danih obljubah, ki so jih izrekli na poročni dan. 
Danes bodo te obljube obnovili in ponovno osvežili spomin 
na povabilo, ki je izrečeno v poročnem blagoslovu. To pov-
abilo se navezuje na Kristusovo ljubezen, ki jo ima do nas, 
Cerkve. 
Možje in žene ste povabljeni, da ljubite drug drugega kakor 
Kristus ljubi svojo Cerkev. Kako pa Kristus ljubi svojo cerkev? 
Tako, da je zanjo dal svoje življenje.

Zakonci jubilanti

ŠMARJETA:

Franc, Marija DERNOVŠEK (45 let)
Peter, Majda SENICA (30 let)
Jože, Lidija DOVJAK (25 let)
Rafael, Jožica SODNIK SKALE (5 let)

ŠMIKLAVŽ:

Ivan, Martina JELENC (40 let)
Alojz, Karolina RAZBORŠEK (40 let)
Ivan, Stanka ULAGA (25 let)
Vinko, Martina VERBOVŠEK (25 let)

Božični blagoslov domov

V Šmiklavžu sem že obiskal večino domov, kjer ste izrazili 
željo po božičnem blagoslovu. Iskrena hvala za lep sprejem 
in darove, ki ste mi jih namenili. Če sem koga izpustil, se 

bom še oglasil. Sporočite mi.

V Šmarjeti bodo blagoslovi potekali: 01.01.2018 (Šmarjeta, 
Ogeče) 02.01. (Toplice, Senožete in Veliko Širje, Globoko, 
Povčeno, Zabrež) in 05.01.2018 popoldan (Jesenova ravan 
in Čreta), 06.01.2018 (Gračnica in Brstovnica, Strensko, 
Pod Lurdom, Pod Kojzico, Poljane), 07.01.2018 (Sevce).

Kako si voščimo kristjani božič?

Pred prazniki smo/ste nekateri pisali kartice za božične 
praznike z lepimi željami. Ponudba kartic je res velika. 
Izbiramo lahko med karticami s krščansko vsebino (jaslice, 
Jožef, Marija, Jezus), in tistimi brez krščanske vsebine 
(snežaki, jelenčki, zasnežena pokrajina, lučke, smrekice...). 
Vsak izbira po svojem okusu. Ali je vseeno, kakšne kartice 
pošiljamo kristjani? Ali lahko koga užalimo s krščanskim 
božičnim voščilom?
Morda se to na prvi pogled zdi obrobna tema, vendar se 
lahko v njej najdemo zelo hitro, ko razmišljamo o tem, kako 
si voščimo in kako smo kristjani v velikih primerih brez 
poguma, da bi že drug drugemu voščili božične praznike s 
poudarkom veselja nad Jezusovim rojstvom. 
Največkrat izrečemo voščilo takole: “Vesele praznike in sreč-
no, zdravo novo leto!” 
Kaj manjka? Manjka omemba božiča in manjka Jezus. 
Kakšne praznike obhajamo? Božične! Kaj pomeni božič? 
Pomeni praznik Jezusovega rojstva! Zakaj se vsebina tega 
praznika tako pogosto zamolči? Iz spoštovanja do koga 
molčimo o Jezusovem rojstvu? 
Ne vem točno, vendar čutim ob mnogih rahlo nelagodje, ko 
rečem: “Veselimo se! Jezus se je rodil!” 
Izpadem jaz, duhovnik, preveč veren, če to izrečem v božič-
nem voščilu? Izpadeš ti vernik/vernica, preveč verno, če 
to v tej ali podobni obliki izraziš v božičnem voščilu? Zakaj 
se sramujemo poudariti v božičnem voščilu bistvo božičnih 

praznikov, Jezusovo rojstvo?
Odstranitev Jezusa iz božičnih praznikov je napačno spošto-
vanje do tistih, ki niso kristjani ali pa so drugače verujoči.
Papež Frančišek je na pretekli avdienci dejal: “Brez Jezusa 
ni božiča: je drug praznik, ampak ne božič! Če je v središču 
On, Jezus, vse okoli njega (lučke, pesmi, lokalne navade, 
posebna hrana) ustvarja praznično vzdušje. Če vzamemo 
Njega,  vse postane lažno, navidezno.”
Jezus, Božji Sin, prihaja med nas kot dar za človeštvo. Jezus 
nas uči, kako biti dar za drugega. Če sprejmemo Jezus, po-
tem tudi mi postajamo dar za drugega, še posebej za tiste, 
ki niso nikoli okusili pozornosti in nežnosti. 
Veliko ljudi v svojem življenju ni nikoli okusilo pozorne 
ljubezni, gesto nežnosti. Božič nas “potiska”, da bi mi post-
ali dar nežnosti in ljubezni. Tako se Jezus rojeva v vsakem 
izmed nas, po nas, in nadaljuje biti dar odrešenja za male 
in izključene.
Povabim vas k premisleku o tem, kako voščimo za božične 
praznike.
Ne sramujmo se Jezusa!

LATINSKI PREGOVOR
Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas. -- 

“Jesti moraš, da živiš, in ne živeti, da ješ.”


