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Oratorij 2022
Po dve letnem premoru smo se odločili, da ora-
torij letos bo. Priprave nanj so se začele že apri-
la, ko smo okvirno sestavili animatorsko ekipo. 
Mladi so darovali svoj čas in talente, da smo 
lahko pripravljeni in z nasmehom na obrazu 
sprejeli otroke na prvi dan oratorija. Letošnji 
junak je bil sveti Ignacij Lojolski. Preko zgodbe 
o njegovem življenju smo spoznavali vrednote 
kot so neustrašnost, razločevanje, romanje, 
šolanje in služenje. Sveti Ignacij nas uči, da je 
včasih potrebna radikalna sprememba življen-
ja, ko se odločamo za Boga, včasih pa je dovolj 
biti zvest v malih, vsakdanjih stvareh. Skupaj 
z otroki smo spoznavali, da lahko v življenju 
služimo na najrazličnejše načine.
Pomembno je le, da smo v služenju povezani z 
Bogom, saj bomo tako vedno delovali v pravem 
času in na pravi način. Vsak dan smo začeli z 
molitvijo, zapeli smo himno oratorija, dvignili 
zastavo in dan se je začel. Poleg vsakodnevnih 
katehez smo imeli tudi zanimive delavnice, 
kjer so otroci ustvarjali, kuhali, izdelovali na-
kit, se učili ministriranja in italijanščine ter 
spoznavali osnove elektronike. Veliko
smo se tudi igrali in ob žgočem soncu iskali 
senco ter se pogovarjali. Imeli smo vodne igre 
in tekmovali v viteških igrah za naziv skupina 
najboljših vitezov. V četrtek smo se odpravi-
li na romanje k blaženemu Antonu Martinu 
Slomšku v Zgornjo Rečico. Preko poti smo 
spoznavali, da romanje ni vedno enostavno, 
je pa na koncu vredno vsega znoja in žuljev. 
Oratorij smo zaključili s sveto mašo v petek 
popoldne pri kateri so se nam pridružili tudi 
nekateri starši. Nato smo skupaj spustili zas-

“Pojdi in tudi ti 
tako delaj.” (Lk 10,25-37)

tavo in pojedli dobrote, ki so jih prinesli starši. 
Na oratoriju je sodelovalo 65 otrok in 17 ani-
matorjev. Čeprav se je še nekaj dni pred ora-
torijem zdelo precej stvari nedokončanih in ne-
dorečenih, pa smo z zaupanjem v božjo pomoč 
nadaljevali in se prepustili božjemu varstvu. 
Zato smo sedaj po koncu oratorija hvaležni vam 
starši, ker ste nam zaupali svoje otroke, pred-
vsem pa smo hvaležni Bogu, saj naše zaupanje 
ni bilo zaman. Bog je bil z nami. In naj Bog os-
tane z nami tudi čez poletje, v ušesih naj ostane 
oratorijska himna, v srcu pa geslo oratorija »Za 
božjo slavo (mi živimo)«.

Terezija Vodišek, sovoditeljica oratorija

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 troje nakazil na TRR:
1. TD: 500€ 
2. MP: 100€
3. IT: 100€
Prejeli smo tudi darove v fizični obliki:
1.SP: 50€
2. AP: 150€
3. FD: 100€
4. JK: 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.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
16.07. - Globoko
23.07. - Cela župnija (Povčeno)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
16.07. - Konc - Zabrež
23.07. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 10.07. - 15. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Franca KAPUNA (obl.)

PONEDELJEK, 11.07. - sv. Benedikt, opat
TOREK, 12.07. - sv. Mohor in Fortunat, mučenec
08:00 za verne duše

SREDA, 13.07. - sv. Henrik (Hinko), kralj

ČETRTEK, 14.07. - Kamil de Lellis, duhovnik
18:00 za + Karla, Ivana RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

za + Cirila SIRKA
PETEK, 15.07. -  sv. Bonaventura, škof
SOBOTA, 16.07. - sv. Karmelska Mati Božja (Karmen)
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Romana in Alojza OBERSKI in + OBERSKI ŠMIT
za + Pavla AJDNIKA, Franja in Frido DIACI

NEDELJA, 17.07. - 16. NEDELJA MED LETOM
08:30 za žive in rajne

za + Vilija HEFERLETA
PONEDELJEK, 18.07. - sv. Elij, mučenec
TOREK, 19.07. - sv. Arsenij, puščavnik
08:00 za verne duše

SREDA, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
08:00 za poživitev vere v naši župniji

ČETRTEK, 21.07. - sv. Jeremija, prerok
18:00 za + Olgo FRECE

PETEK, 22.07. - sv. Marija Magdalena, sp žena
SOBOTA, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Gabrijelo FRECE

NEDELJA, 24.07. - 16. NEDELJA MED LETOM - Šmarjetna
10:00 za + Jožefo RUPNIK

NEDELJA, 10.07. - 15. NEDELJA MED LETOM
10:30 za + Mirana ZUPANCA, Henrika in Marijo ZUPANC

za + Ivana JELENCA (obl.) in starše
PONEDELJEK, 11.07. - sv. Benedikt, opat
TOREK, 12.07. - sv. Mohor in Fortunat, mučenec
SREDA, 13.07. - sv. Henrik (Hinko), kralj

ČETRTEK, 14.07. - Kamil de Lellis, duhovnik
PETEK, 15.07. -  sv. Bonaventura, škof
17:30 za + Ivana JELENCA

SOBOTA, 16.07. - sv. Karmelska Mati Božja (Karmen)
09:00 za + Marijo ZUPANC

NEDELJA, 17.07. - 16. NEDELJA MED LETOM
10:30 za žive in rajne

za + Zofijo KNEZ
PONEDELJEK, 18.07. - sv. Elij, mučenec
TOREK, 19.07. - sv. Arsenij, puščavnik
SREDA, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
ČETRTEK, 21.07. - sv. Jeremija, prerok
PETEK, 22.07. - sv. Marija Magdalena, sp žena
17:30 za + Ivanko ŠTUCIN

SOBOTA, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica
09:00 za + Alojza, Jožefo in Jožeta BIDERMANA, ter Vido in Franca 

KLENOVŠKA
NEDELJA, 24.07. - 16. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Marjana, Jakoba, Ano POŽIN in starše MRAZ

za + Marico (obl.) in starše JELENC
za + rodbine KRAŠOVEC, OJSTERŠEK in TERBOVC
za + Antonijo KRAŠOVEC (30. dan)

NEDELJA, 10.07. - 15. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za + Eriko (1. obl.), Vinka ULAGA, stare starše in 
               vse + rodbine KAJTNA in ULAGA
               za + Jurija, Jožefo GREŠAK in sorodnike

REČICA: za + Draga DEŽELAKA (obl.) in starše
PONEDELJEK, 11.07. - sv. Benedikt, opat
TOREK, 12.07. - sv. Mohor in Fortunat, mučenec
SREDA, 13.07. - sv. Henrik (Hinko), kralj

ČETRTEK, 14.07. - Kamil de Lellis, duhovnik
PETEK, 15.07. -  sv. Bonaventura, škof
19:00 JEDERT: za + Srečka SELIČA in Ireno DACAR

SOBOTA, 16.07. - sv. Karmelska Mati Božja (Karmen)
NEDELJA, 17.07. - 16. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za + Karlo RAZPOTNIK
               za + Malko in Jožeta DORNIKA, sinove in hčero

REČICA: za + družino ŠTRAUS
              za + Mihaela KRAŠEKA (8. dan)

PONEDELJEK, 18.07. - sv. Elij, mučenec
TOREK, 19.07. - sv. Arsenij, puščavnik
SREDA, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
ČETRTEK, 21.07. - sv. Jeremija, prerok
PETEK, 22.07. - sv. Marija Magdalena, sp žena
19:00 JEDERT: v zahvalo za uslišano prošnjo

SOBOTA, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica
NEDELJA, 24.07. - 16. NEDELJA MED LETOM

08:30

16:00

JEDERT: za + Gorazda TERŽANA (4. obl.)
               za + Franca NEMCA

GOVCE: za + Cvetko in Milana ŽAGARJA

LATINSKI PREGOVOR
A fructibus arborem aestima. -- 

“Drevo ocenjuj po plodovih.”


