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“Ta je moj ljubljeni Sin, 
nad katerim imam veselje, 

njega poslušajte.”
(Mt 17, 1-9)

LATINSKI PREGOVOR
Dimidum facti, qui coepit, habet. -- 

“Polovico dela ima, kdor začne.”

DUHOVNE DROBTINICE

“Očetova mera”
Lahko je kritizirati. To zna vsak. Pesimistični 
značaj v bližnjih takoj najde kakšne napake ali 
pomanjkljivosti. Ampak napake dela vsak, brez 
izjem. Tudi svetniki so potrebovali vse svoje živl-
jenje, da so postali kakor Kristus, da so posta-
li popolni, kot je popoln naš nebeški Oče. Biti 
pozoren na krivdo drugih je zares brezplodno 
početje. Ne samo, da s tem razkrivaš svoj napuh 
in svojo slabo voljo, s tem tudi zapravljaš svoj 
dragoceni čas.
 Spominjati se zgolj napak drugega 
pomeni zagozditi se v preteklost in omejiti svojo 
misel na samo eno, najslabšo plat te osebe, kot 
če bi njegove druge plati sploh ne bilo. Življen-
je človeka nikoli ni zamrznjeno; vsak izmed nas 
se nenehno razvija, spreminja, raste, zori. Zato 
svojo pozornost raje osredotoči na sedanjost in 
prihodnost, namesto na preteklost.
 Nekdo, ki je grešil, vendar svojo pretek-
lost obžaluje, danes more postati svet; če ne še 
danes, pa morda jutri. Še več, tak človek lahko 
celo hitreje napreduje po poti svetosti kakor jaz. 
Medtem ko zapravljam svoj čas in svoje moči 
s kritiziranjem in govorjenjem čez druge, so se 
tisti, ki so se mi zdeli daleč za menoj, odločno 
podali na pot svetosti in sedaj hitro napredujejo. 
Utegne se zgoditi, da me bodo zelo kmalu preh-
iteli.

Častitljivi Francis Xavier Nguyen Văn Thuân (+ 2002), 
kardinal, je bil 13 let zapornik vietnamske komunistične oblasti in 

ves ta čas na skrivaj pošiljal duhovne spodbude 
svojemu vernemu občestvu.

Medžupnijsko romanje v 
bisere južne Italije

Vabljeni na medžupnijsko romanje v Loreto, 
Monte Sant’Angelo, San Giovani Rotondo, 
Bari, Lanciano od 13. - 16. maja 2023. 

Moli rožni venec vsak dan 
in bodi v ekipi. 

Obnova orgel v Lurdu
V podružnični Marijini cerkvi Lurd bi radi obnovili or-
gle. To je kar velik projekt, zato smo se odločili, da začne-
mo z namenskim zbiranjem sredstev za obnovo. Do sedaj 
smo zbrali, z namenskimi darovi in nabirkami ob svetih 
mašah v lanskem letu 2022, 10.173,00 €

Zbiranje nadaljujemo. Darove lahko prinesete fizično ali 
pa jih nakažete na transakcijski račun Župnije sv. Mar-
jeta pri Rimskih Toplicah s pripisom namena: ORGLE 
LURD. Številka TRR: SI56 0400 1004 8567 404 (odprt 
pri NOVA KBM d. d.).
Sproti bom posredoval informacije o pritoku sredstev.

---

---

---

Program in prijavnico lahko dobite v zakris-
tiji ali tudi na e-mail.
Romanje ni omejeno samo na farane iz 
naših župnij, ampak so lahko tudi iz drugih 
župnij. Program romanja je zelo pester, saj 
bomo obiskali najbolj priljubljeno marijono 
svetišče v Loretu, nato se bomo “srečali” z 
izjemno velikim svetnikom patrom Pijem, 
ki je 50. let nosil Kristusove rane - stigme. 
Nato bomo poromali v Monte Sant’Angelo, 
kjer se je krajenvemu škofu v 5. stol. prikazal 
Nadangel Mihael. Izjemno lepo doživetje in 
molitev bo na grobu sv. Miklavža (Nikolaja) 
v Bariju in obisk Lanciana, kjer se je zgodil 
največji evharistični čudež na svetu.
Morda kdo potrebuje še samo majhno spod-
budo. 



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
11.03. - Konc, Zabrež
18.03. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 05.03. - 2. POSTNA NEDELJA
09:30 za + Vincenca ŠVELCA (13. obl.)

za + Ivano KAPUN
za + Faniko, Ivana KAJTNA ter stare starše
za zdravje in razumevanje v družini

PONEDELJEK, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat
TOREK, 07.03. - sv. Perpetua in Felicita, mučenki
08:00 po namenu

SREDA, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik

ČETRTEK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica
17:00 za + Emo DORNIK

za + Lilijano ZEMLJAK
PETEK, 10.03. -  40. mučenikov
SOBOTA, 11.03. - sv. Benedikt, škof
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Bogomirja STOPARJA (30. dan)
za + Olgo FRECE

NEDELJA, 12.03. - 3. POSTNA NEDELJA
09:30 za + Ladislava SENICA (obl.)

za + Franca GABERŠKA in OCVIRKOVE
za + Alojza, Marijo GORIŠEK in sorodnike
za+ Anico METULJ, Angelo FUNTEK in MEHELIČKE

PONEDELJEK, 13.03. - sv. Patricija
TOREK, 14.03. - sv. Matilda, kraljica
08:00 za + Matildo, Ivana GRAŠIČA ter Karla in Julijano ŠTOR

SREDA, 15.03. - sv. Klemen, redovniik
ČETRTEK, 16.03. - sv. Hilarij in Tacijan, mučenca
17:00 za + Janeza GRABARJA

za + Ivana KNEZA (30. dan)
PETEK, 17.03. - sv. Patrik, škof
SOBOTA, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Ano (obl.) in Jožeta PODPEČANA

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
09:30 sv. Jožefu v zahvalo

za + Jožeta GROSA
za + Karla, Ivana RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
11.03. - Globoko
18.03. - Povčeno, Strensko

NEDELJA, 05.03. - 2. POSTNA NEDELJA
11:00 za žive in rajne

za + Francija ZUPANCA (5. obl.), starše in brata Ivana
za + Marijo RAJH

PONEDELJEK, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat
TOREK, 07.03. - sv. Perpetua in Felicita, mučenki
SREDA, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik

ČETRTEK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica
PETEK, 10.03. -  40. mučenikov
16:30 za + Ivana JELENCA

SOBOTA, 11.03. - sv. Benedikt, škof
09:00 za + Franca KLINARJA (obl.)

NEDELJA, 12.03. - 3. POSTNA NEDELJA
11:00 za +  Leopoldino in Antona ULAGA

PONEDELJEK, 13.03. - sv. Patricija
TOREK, 14.03. - sv. Matilda, kraljica
SREDA, 15.03. - sv. Klemen, redovniik
ČETRTEK, 16.03. - sv. Hilarij in Tacijan, mučenca
PETEK, 17.03. - sv. Patrik, škof
16:30 za + Zofijo KNEZ

SOBOTA, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof
09:00 za + Marijo LAPORNIK

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
09:30 za + Jožico KNEZ in sorodnike

NEDELJA, 05.03. - 2. POSTNA NEDELJA
08:00 JEDERT: za + Ladota in Evo KVAS STOKAVNIK

                za + iz družine NEMEC
PONEDELJEK, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat
15:00 REČICA: Pogrebna maša za + Petra ULAGA

TOREK, 07.03. - sv. Perpetua in Felicita, mučenki
SREDA, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik

ČETRTEK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica
PETEK, 10.03. -  40. mučenikov
18:00 JEDERT: za + Franca KLOPČIČA

SOBOTA, 11.03. - sv. Benedikt, škof
10:00 JEDERT: za + Ivano JAKOPIČ

NEDELJA, 12.03. - 3. POSTNA NEDELJA
08:00 REČICA: za + PODEBERŠKOVE

                za + Vladimirja JOVANA (30. dan)
                za + Franca RIHARJA (30. dan) in ženo Silvo (obl.)

PONEDELJEK, 13.03. - sv. Patricija
TOREK, 14.03. - sv. Matilda, kraljica
SREDA, 15.03. - sv. Klemen, redovniik
ČETRTEK, 16.03. - sv. Hilarij in Tacijan, mučenca
PETEK, 17.03. - sv. Patrik, škof
18:00 JEDERT: za + Cvetko PRIMON

SOBOTA, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof
10:00 REČICA: za + Petra ULAGA (8. dan)

NEDELJA, 19.03. - 4. POSTNA NEDELJA
08:00 JEDERT: za + Jožefa VENGUSTA

              za + Marijo in Jožefa SRŠENA


