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DUHOVNE DROBTINICE

“Zasmilili so se mu”
 
 Množica je bila nasičena in koščki 
kruha, ki so ostali kot višek, so napolnili dva-
najst košar. Gospod je ta čudež naredil zara-
di sočutja do telesnih potreb uboge množice, 
vendar je še večje njegovo sočutje do potreb 
duš ljudi - ubogih grešnikov, prikrajšanih za 
božansko milost. Jezus Kristus, dobri pastir, 
ki je prišel na svet, da doseže zveličanje svo-
je črede, je rekel: “Jaz sem prišel, da bi imeli 
življenje in ga imeli v obilju.”. Bodite pozorni 
na izraz - v obilju - ki nam daje vedeti, da je 
Sin človekov prišel na svet ne samo, da nas 
vrne v življenje milosti, ki smo ga po lastni 
krivdi izgubili, temveč, da nam podari ve-
liko boljše življenje od tega, zaznamovane-
ga z našim grehom. Da, kajti - kot pravi sveti 
Leon - koristi, ki smo jih prejeli po Jezusovi 
smrti, so veliko večje od škode, ki nam jo je 
z grehom povzročil hudobni duh. Isti nauk 
nam podaja apostol Pavel, ki pravi, da tam, 
kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj 
pomnožila milost (prim. Rim 5,20).
 
Ampak, Gospod, glede na to, da si se odločil 
prevzeti človeško telesnost, ali ne bi že ena 
sama tvoja izrečena molitev zadostovala za 
odrešenje vseh ljudi? Čemu, ti je bilo treba 
triintrideset let živeti sredi uboštva, ponižanj 
in zaničevanj, trpeti in doživeti mučeniško in 
sramotno smrt na zloglasnem križu in preliti 
svojo kri? Dobro vem, odgovarja Jezus Kris-
tus, da bi že samo ena kapljica moje krvi, 
že samo ena preprosta molitev, zadostova-
la za odrešenje vsega sveta. Vendar nobeno 
izmed teh ne bi zadostovalo za to, da vam 
dokažem ljubezen, ki jo imam do ljudi. Zato 
sem se odločil izročiti se tolikšnim mukam 
in tako strašni smrti.
 
Prav to je, nam sporoča Jezus, dolžnost do-
brega pastirja. Jaz sem dobri pastir. Dobri 
pastir da svoje življenje za ovce. Jaz sem 
dal svoje življenje za svoje ovce. O, človek, 
kako naj nam Božji sin pokaže večji dokaz 

“Vaša ledja naj bodo opasana in 
svetilke prižgane.” (Lk 12,35-40)

Obnova orgel v Lurdu

V podružnični Marijini cerkvi Lurd bi radi obnovili 
orgle. To je kar velik projekt, zato smo se odloči-
li, da začnemo z namenskim zbiranjem sredstev za 
obnovo. 
V tem času smo prejeli eno nakazilo na TRR:
1. M. Šantej: 150€ 
Prejeli smo darove v fizični obliki:
1. Cerkv. pevci: 100€
2. V. in M. Lukić: 100€
3. D. Senica: 100€

Zbiranje nadaljujemo. Darove lahko prinesete fizič-
no ali pa jih nakažete na transakcijski račun Župnije 
sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah s pripisom name-
na: ORGLE LURD. Številka TRR: SI56 0400 1004 
8567 404 (odprt pri NOVA KBM d. d.).
Sproti bom posredoval informacije o pritoku sred-
stev.

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Kaj delaš v tej vročini?«
»Pobijam komarje.«
»Koliko do zdaj?«
»Skupaj 5. Tri komarje in dve komarici.«
»Kako pa veš?«
»Trije so bili v bližini piva, dve pa na ogledalu.«  

vir: Družina

LATINSKI PREGOVOR
Certa viriliter, sustine patienter. -- 

“Bori se možato, prenašaj potrpežljivo.”

ljubezni kot je ta, da svoje življenje daruje za 
svoje ovce?

Sv. Alfonz Ligvorij (+1787), 
španski duhovnik in ustanovitelj redemtoristov, 

je cerkveni učitelj in zavetnik moralnih teologov.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
13.08. - Ogeče
20.08. - Toplice, Senožete in Veliko širje

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
13.08. - Brodnice
20.08. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 07.08. - 19. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Angelo FUNTEK (obl.), MEHELIČKE, POTOKARSKE, 

       ŠTEPIHARJEVE
za + Zdenko KRUŠIČ (30. dan)

PONEDELJEK, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev
TOREK, 09.08. - sv. Terezija (Edith Stein), red., muč.
SREDA, 10.08. - sv. Lovrenc, duhovnik in mučenec

ČETRTEK, 11.08. - sv. Klara, devica
PETEK, 12.08. -  sv. Ivana Šantalska, redovnica
SOBOTA, 13.08. - sv. Hipolitin Poncijan, mučenca
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
Vilija HEFERLETA

NEDELJA, 14.08. - 20. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Frančiška POŽINA (30. dan)

PONEDELJEK, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE 
10:30 LURD: za + Ano in Jožeta PODPEČANA, starše, brate in sestre

           za + Marijo ROŽEJ
           za + Rozalijo, Milana in Milana ml. ROMŠAKA
           za + Jožeta GROSA

TOREK, 16.08. - sv. Rok, spokornik
08:00 po namenu

SREDA, 17.08. - sv. Hijacint, redovnik
ČETRTEK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica
18:00 za + Olgo FRECE

PETEK, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
SOBOTA, 20.08. - sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Karla KUNŠKA

NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM
08:30 za žive in rajne

za + Cirila SIRKA

NEDELJA, 07.08. - 19. NEDELJA MED LETOM
10:30 za žive in rajne

za + Franca (obl.), Francija in Marijo POZARŠEK
za + Marijo ZUPANC (obl.), Henrika, Mirana ZUPANCA
za + KNEZOVE

PONEDELJEK, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev
TOREK, 09.08. - sv. Terezija (Edith Stein), red., muč.
SREDA, 10.08. - sv. Lovrenc, duhovnik in mučenec

ČETRTEK, 11.08. - sv. Klara, devica
PETEK, 12.08. -  sv. Ivana Šantalska, redovnica
SOBOTA, 13.08. - sv. Hipolitin Poncijan, mučenca
NEDELJA, 14.08. - 20. NEDELJA MED LETOM
10:30 za žive in rajne

za + Marijo RAJH (30. dan)
za + Alojza OŽKA

PONEDELJEK, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE 
08:30 za + Ivanko ŠTUCIN (obl.) in sorodnike

TOREK, 16.08. - sv. Rok, spokornik
SREDA, 17.08. - sv. Hijacint, redovnik
ČETRTEK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica
PETEK, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
17:30 za + Marijo LAPORNIK

za + Cirila in Jožico SKALIČ
SOBOTA, 20.08. - sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
09:00 za + Jakoba (obl.) in Karolino KAJTNA

NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM - Jernejeva
10:30 za + Marijo ZUPANC

NEDELJA, 07.08. - 19. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za + Jožeta ŠERGANA

REČICA: za + Mihaela KRAŠEKA (30. dan)
PONEDELJEK, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev
TOREK, 09.08. - sv. Terezija (Edith Stein), red., muč.
SREDA, 10.08. - sv. Lovrenc, duhovnik in mučenec

ČETRTEK, 11.08. - sv. Klara, devica
PETEK, 12.08. -  sv. Ivana Šantalska, redovnica
SOBOTA, 13.08. - sv. Hipolitin Poncijan, mučenca
NEDELJA, 14.08. - 20. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za + Jožefo in Bratomila STOKAVNIKA (obl.)

REČICA: za + Marinko PODKORITNIK
PONEDELJEK, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE 
08:30 JEDERT: za + Cvetko PRIMON

TOREK, 16.08. - sv. Rok, spokornik
SREDA, 17.08. - sv. Hijacint, redovnik
ČETRTEK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica
PETEK, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
19:00 REČICA: za + Zlatka ZAJTLA

SOBOTA, 20.08. - sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za žive in rajne
               za + Valerijo in Leopolda BREČKOTA

REČICA: za + Franca JAVORNIKA


