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“Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar 
vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, 

ki bi ne bil zrušen.“
(Lk 21, 5-19)

maščevanja in sodbe. Toda s tem ne osvo-
bajamo samo tega človeka; osvobajamo tudi 
sebe. Vsakič, ko nekomu odpustim, osvoba-
jam sebe ... Zato prosite Boga, naj vam podeli 
milost odpuščanja in jo spolnjujte v praksi.

Jacques Philippe 
je francoski duhovnik, član Skupnosti blagrov

in iskan duhovni voditelj.

LATINSKI PREGOVOR
Consilium post facta imber post tempora frugum. -- 

“Vest po dejanju je dež po žetvi.”

DUHOVNE DROBTINICE

“Moč odpuščanja”
 
 Kadar komur odpuščam, me pri tem 
najbolj podpira vera. Bog zmore celo iz 
nečesa zlega iztisniti kaj dobrega. Denimo, 
da sem doživel veliko zlo; da sem trpel, do-
bil rane, toda da obenem verujem, da je Bog 
dovolj vsemogočen, da celo iz zla, ki mi je 
bilo storjeno, na koncu stori nekaj dobrega. 
V evangeliju, ki ga beremo na praznik brez-
madežnega spočetja Device Marije, angel 
pove Mariji, da Bogu ni nič nemogoče. Če 
verujemo, da Bog iz hudega - tistega, zara-
di katerega smo trpeli - lahko napravi nekaj 
dobrega, potem lahko Bog pozdravi tudi 
naše rane in nam bo veliko lažje odpustiti. 
V današnjem svetu nam odpuščanje ne gre 
najbolje od rok in eden izmed razlogov je 
pomanjkanje vere. Smo kar prepričani, da 
so naše rane večne in da se nikoli ne bodo 
pozdravile; mislimo si, da za hudo ni zdravi-
la. Odpuščanje je tudi dejanje upanja. Ka-
dar ne odpuščam, tedaj nekoga obsojam. To 
pomeni, da osebo poistovetim z zlom, ki ga 
je storil ali storila. Na to osebo gledam, da 
je kriva ali slaba. Nočem ji al mu odpustiti. 
Izgubil sem upanje v to osebo; ne mislim, da 
se bo lahko še kdaj spremenila. Nasprotno, 
nekomu odpustiti je čudovito dejanje upan-
ja. Ta oseba je zagrešila nekaj slabega. On ali 
ona je storila napačno stvar, toda jaz ne bom  
celotne osebe poistovetil z enim slabim de-
janjem, kajti Bog še naprej ljubi to osebo, kl-
jub temu, da je storila nekaj slabega. Bog še 
naprej deluje v njenem srcu. Morda se bo ta 
oseba nekoč spreobrnila. Oseba, ki jo danes 
sodim in obsojam, bo morda nekega dne 
postala velik svetnik. Kadar se poglabljamo 
v življenje svetnikov, med njimi najdemo 
tudi morilce, prešuštnice in razne zločince - 
toda Božja milost je spremenila njihovo srce 
... Vsakič, kadar komu odpustimo, ga rešimo 

Moli rožni venec vsak dan 
in bodi v ekipi. 

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. 

Prejeli smo darove v fizični obliki:
1. Neimenovana: 50€, 2. J. SENICA: 100€, 
3. A. DRNOVŠEK: 100€.

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.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
19.11. - Dol
26.11. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
09:30 za žive in rajne

za + Jožeta KLEPEJA
v zahvalo in priprošnjo

PONEDELJEK, 14.11. - sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
TOREK, 15.11. - sv. Albert, škof in cerkveni učitelj
08:00 priprošnja Bogu in Mariji za zdravje v družini

SREDA, 16.11. - sv. Marjeta Škotska, kraljica

ČETRTEK, 17.11. - sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
17:00 za + Darinko in Mitja GRIMŠIČA

za + Rajka PLAHUTA (obl.), mamo Heleno, očeta Rudolfa
za + Jožeta in Gabrijelo FRECE

PETEK, 18.11. -  sv. Karolina, mučenka
SOBOTA, 19.11. - sv. Matilda, redovnica
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Franca, Elizabeto PREK in vse MEHELIČKE

NEDELJA, 20.11. - KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
09:30 za + Jožeta GROSA

za + Karla KUNŠKA
PONEDELJEK, 21.11. - Darovanje Device Marije
TOREK, 22.11. - sv. Cecilija, devica in mučenka
08:00 za + Ano MASTNAK

SREDA, 23.11. - sv. Klemen I, papež in mučenec
ČETRTEK, 24.11. - sv. Andrej Dung in vietnamski mučenci
17:00 za +Frančiška POŽINA

za + Olgo FRECE
PETEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
SOBOTA, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Stanka KOŠIČA
po spominih (za + GABERŠKOVE, GORIŠKOVE, GORENŠKOVE 
in PENIČEVE)

NEDELJA, 27.11. - 1. ADVENTNA NEDELJA
09:30 za + Staneta KOŠIČA (5. obl.)

za + NAPRETOVE

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
19.11. - Strensko 
26.11. - Sevce

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
11:00 za + Martina in Marijo BEZGOVŠEK, ter + AŠKERČEVE

za + Alojza ULAGA (8. dan)
PONEDELJEK, 14.11. - sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
TOREK, 15.11. - sv. Albert, škof in cerkveni učitelj
SREDA, 16.11. - sv. Marjeta Škotska, kraljica

ČETRTEK, 17.11. - sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
PETEK, 18.11. -  sv. Karolina, mučenka
16:30 za + Ivana JELENCA

SOBOTA, 19.11. - sv. Matilda, redovnica
09:00 za + Zofijo KNEZ

NEDELJA, 20.11. - KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
11:00 za žive in rajne

za + Marijo ŠMID
za + Slavko OBREZ

PONEDELJEK, 21.11. - Darovanje Device Marije
TOREK, 22.11. - sv. Cecilija, devica in mučenka
SREDA, 23.11. - sv. Klemen I, papež in mučenec
ČETRTEK, 24.11. - sv. Andrej Dung in vietnamski mučenci
PETEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
16:30 za + Justino PAVČNIK

SOBOTA, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof
09:00 za + Franca KLINARJA

NEDELJA, 27.11. - 1. ADVENTNA NEDELJA
11:00 za + Antonijo KRAŠOVEC

za + Marijo RAJH

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
08:00 JEDERT: za + Franca NEMCA

               za + Blaža KOLANDRA
PONEDELJEK, 14.11. - sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
TOREK, 15.11. - sv. Albert, škof in cerkveni učitelj
SREDA, 16.11. - sv. Marjeta Škotska, kraljica

ČETRTEK, 17.11. - sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
PETEK, 18.11. -  sv. Karolina, mučenka
18:00 JEDERT: za + rodbine DEŽAN, DEŽELAK in SRŠEN

SOBOTA, 19.11. - sv. Matilda, redovnica
NEDELJA, 20.11. - KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
08:00 REČICA: za +Zlatka ZAJTLA

PONEDELJEK, 21.11. - Darovanje Device Marije
TOREK, 22.11. - sv. Cecilija, devica in mučenka
SREDA, 23.11. - sv. Klemen I, papež in mučenec
ČETRTEK, 24.11. - sv. Andrej Dung in vietnamski mučenci
PETEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
18:00 JEDERT: za + Miha in Marijo NEMEC

SOBOTA, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof
10:00 JEDERT: za + Mihaela KRAŠEKA

NEDELJA, 27.11. - 1. ADVENTNA NEDELJA
08:00 JEDERT: za žive in rajne

               za + Justino PLOŠTAJNER
               za + Marijo KNEZ in sorodnike


