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Statistika za leto 2020
Šmiklavž&Šmarjeta&Sedraž

SVETI KRST
V minulem letu 2020 sta bila v župniji sv. Miklavž nad Laškim 2 krsta: 
1 fant, 1 deklica. 1 otrok je bilo rojenih v cerkveno sklenjenem zakonu, 
1 izvenzakonski. 
Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2010 so bili 3 krsti; 
leta 2000 je bilo 5 krstov; leta 1990 je bilo 10 krstov; leta 1980 sta bil 
krščena 2 otroka (krstov je bilo več, žal niso bili vpisani); leta 1970 je 
bilo 5 krstov (verjetno tudi tukaj manjka kakšen vpis).
POGREBI
V letu 2020 je bilo v župniji sv. Miklavž nad Laškim pokopanih 7 faran-
ov, 3 moški, 4 ženske.
Najstarejši moški je bil Ivan Guček, star 79 let, najstarejša ženska je 
bila Ivanka Štucin, stara 86 let.
Z zakramenti usmiljenja sta bila pospremljena 2 rajna, 2 sta prejela sv. 
spoved, sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo jih je prejelo sv. bolniško 
maziljenje, 2 sta prejemala sv. zakramente do bolezni; za 3 domači 
niso imeli podatka, kdaj so nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila 
ali bolniškega maziljenja (niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2010 je 
bilo cerkveno pokopanih 6 faranov; leta 2000 2 farana; leta 1990 8 
faranov; leta 1980 7 faranov; leta 1970 14 faranov.
POROKE
Leta 2020 se je v župniji sv. Miklavž nad Laškim ni bilo cerkvene po-
roke.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2010 v župniji sv. Miklavž nad 
Laškim ni bilo cerkvene poroke (podatkov ni!); leta 2000 sta se po-
ročila 2 para; leta 1990 se je poročil 1 par; leta 1980 ni bilo cerkvene 
poroke (podatkov ni!); leta 1970 ni bilo cerkvene poroke (podatkov ni!)

SVETI KRST
V minulem letu 2020 so bili v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
4 krsti: 1 fant, 3 deklice. 2 otroka sta bila rojena v cerkveno sklenjenih 
zakonih, 2 izvenzakonska. Rojstva oziroma krsti
v preteklih desetletjih: leta 2010 je bilo 5 krstov; leta 2000 je bilo 10 
krstov; leta 1990 je bilo 15 krstov; leta 1980 je bilo krščenih 20 otrok; 
leta 1970 je bilo 22 krstov.
POGREBI
V letu 2020 je bilo v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah poko-
panih 13 faranov, 3 moški, 10 žensk.
Najstarejši moški je bil Franc Kokotec, star 83 let, najstarejša ženska je 
bila Marija Rozman, stara 97 let.

“Ti si moj ljubljeni sin, 
nad teboj imam veselje.”

Z zakramenti usmiljenja je bila pospremljena 1 rajna, 7 jih je prejema-
lo sv. zakramente do bolezni; za 5 domači niso imeli podatka, kdaj so 
nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja 
(niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2010 je bilo 
cerkveno pokopanih 22 faranov; leta 2000 17 faranov; leta 1990 20 
faranov; leta 1980 23 faranov; leta 1970 17 faranov.
POROKE
Leta 2020 v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah ni bilo cerkvene 
poroke.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2010 sta se v župniji sv. Marjeta pri 
Rimskih Toplicah poročila 2 para; leta 2000 se je poročil 1 par; leta 
1990 se je poročilo 6 parov; leta 1980 je bilo poročenih 10 parov; leta 

1970 je bilo poročenih 6 parov.

SVETI KRST
V minulem letu 2020 sta bila v župniji sv. Jedert nad Laškim 2 krsta: 2 
deklici. 1 otrok je bil rojen v cerkveno sklenjenem zakonu, 1 je izvenza-
konski. Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2010 je bilo 6 
krstov; leta 2000 so bili 4 krstov; leta 1990 je bilo 13 krstov; leta 1980 
je bilo krščenih 19 otrok; leta 1970 je bilo 19 krstov.
POGREBI
V letu 2020 je bilo v župniji sv. Jedert nad Laškim pokopanih 17 faran-
ov: 5 moških, 12 žensk.
Najstarejši moški je bil Jožef Napret, star 93 let, najstarejša ženska je 
bila Elizabeta Seidl Žafran, stara 93 let.
Z zakramenti usmiljenja so bili pospremljeni 3 rajni: 1 je prejel sv. bol-
niško maziljenje, 2 sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo; 6 jih je preje-
malo sv. zakramente do bolezni; za 8 domači niso imeli podatka, kdaj 
so nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja 
(niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih: leta 2010 je bilo 
cerkveno pokopanih 16 faranov; leta 2000 16 faranov; leta 1990 15 
faranov; leta 1980 22 faranov; leta 1970 11 faranov.
POROKE
Leta 2020 se je v župniji sv. Jedert nad Laškim poročil 1 par.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2010 v župniji sv. Jedert nad Laškim 
ni bilo cerkvene poroke; leta 2000 se je poročil 1 par; leta 1990 se je 
poročil 1 par; leta 1980 je bilo poročenih 6 parov; leta 1970 je bilo 
poročenih 10 parov.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
16.01. - Jesenova ravan in Čreta
23.01. - Ogeče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
16.01. - Dol
23.01. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
08:30 za + Jožeta in Gabrijelo AŠKERC

PONEDELJEK, 11.01. - sv. Pavlin Oglejski, škof
TOREK, 12.01. - sv. Tatjana (Tanja), mučenka

08:00 za + Franca FISTRIĆA

SREDA, 13.01. - Veronika, devica
ČETRTEK, 14.01. - sv. Oton (Odon), opat

17:00 v zahvalo za Božje varstvo in blagoslov
PETEK, 15.01. -  sv. Pavel, puščavnik
SOBOTA, 16.01. - sv. Marcel, papež

08:00 za + Franca FISTRIĆA

NEDELJA, 17.01. - 2. nedelja med letom
08:30 za + Ladislava SENICA

v zahvalo za preživetih 50. let
PONEDELJEK, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica
TOREK, 19.01. - sv. Makarij, opat

08:00 za + Marijo ROŽEJ

SREDA, 20.01. - sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
ČETRTEK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka

17:00 v zahvalo za zdravje

PETEK, 22.01. - sv. Lavra, devica
SOBOTA, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik

08:00 za + Milico CVEK
za + Gabrijelo FRECE (zadušnica)

NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska
08:30 za + Mojco FERČEC

LATINSKI PREGOVOR
Actum ne agas. -- “Ne delaj že narejenega.”

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
10:30 za + Ivana GUČKA

PONEDELJEK, 11.01. - sv. Pavlin Oglejski, škof
TOREK, 12.01. - sv. Tatjana (Tanja), mučenka
SREDA, 13.01. - Veronika, devica
ČETRTEK, 14.01. - sv. Oton (Odon), opat
PETEK, 15.01. -  sv. Pavel, puščavnik

16:30 za + Andreja, Marijo KLINAR, Jožefa in Marijo KLADNIK

SOBOTA, 16.01. - sv. Marcel, papež
09:00 za + Ivana, Antonijo in Jožeta JELENCA

NEDELJA, 17.01. - 2. nedelja med letom
10:30 za + Frančiško KOKOTEC

za + Antona MASTNAKA in Terezijo NOVAK
PONEDELJEK, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica
TOREK, 19.01. - sv. Makarij, opat
SREDA, 20.01. - sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
ČETRTEK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka

16:30 za + Nežo, Franca in sorodnike HORJAK

PETEK, 22.01. - sv. Lavra, devica
16:30 za + Frančiško KRAŠOVEC

SOBOTA, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik
09:00 za + Ivana JELENCA

NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska
10:30 za + Alojzijo OBREZ

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

PONEDELJEK, 11.01. - sv. Pavlin Oglejski, škof
TOREK, 12.01. - sv. Tatjana (Tanja), mučenka
SREDA, 13.01. - Veronika, devica
ČETRTEK, 14.01. - sv. Oton (Odon), opat
PETEK, 15.01. -  sv. Pavel, puščavnik

18:00 JEDERT: za + Ireno DACAR (8. dan)

SOBOTA, 16.01. - sv. Marcel, papež
10:00 REČICA: za + Alojzijo GRADIČ

NEDELJA, 17.01. - 2. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za zdravje
REČICA: za + Antona, Pavla ČEPERLINA (obl.) in sorodnike

PONEDELJEK, 18.01. - sv. Marjeta Ogrska, redovnica
TOREK, 19.01. - sv. Makarij, opat
SREDA, 20.01. - sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
ČETRTEK, 21.01. - sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka
PETEK, 22.01. - sv. Lavra, devica
SOBOTA, 23.01. - sv. Henrik, duhovnik
NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska

08:30
10:30

REČICA: za + Terezijo DEŽELAK
JEDERT:  za žive in rajne


