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“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. 
V tem času smo prejeli eno nakazilo na TRR:
1. F. Kapun: 50€.

Prejeli smo darove v fizični obliki:
1. Neimenovana: 50€, 2. M. Sluga: 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.

VOLITVE V ŽPS 2022 - 2025

V župnijah sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah 
in pri sv. Jederti bodo volitve 16.10.2022. V 
sv. Miklavžu nad Laškim pa prihodnjo ned-
eljo 23.10.2022, ker je 16.10.2022 lepa ned-
elja pri sv. Kol(o)manu.

V dneh, ko potekajo volitve v naših žup-
nijah, si želimo, da bomo znali prepoznati 
pri novih članih ŽPS-ja, darove, s katerimi 
lahko prispevajo k temu, da bodo naše žup-
nije bolj žive, bolj povezane in odprte. Kot 
pravi papež Frančišek, da bo župnija post-
ala »svetišče, v katero žejni prihajajo piti, 
da bi nadaljevali pot in središče nenehnega 
misijonarskega poslanstva.«

LATINSKI PREGOVOR
Cibi condimentum est fames. -- 

“Lakota je začimba za vsak obrok.” 
Lakota je najboljši kuhar.

POVZETKI IZ STATUTA ŽUPNIJS-
KEGA PASTORALNEGA SVETA

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo 
posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načr-
tuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pas-
toralnega dela v župniji. Spodbuja in omogoča 
soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri 
pastoralnem delu v župniji na področju oznanje-
vanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem pov-
ezuje delo duhovnika in laikov.

ŽPS sestavljajo:

A – člani po službi: župnik, kaplan, zastopnik kate-
histov, gospodarskega sveta in ključarjev;
B – voditelji in delegati posameznih skupin: Žup-
nijske Karitas, pevcev, mladinskih in zakonskih 
skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih sk-
upin;
C – izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh 
članov in zastopajo naselja župnije;
Č – župnik lahko imenuje največ 5 članov, da s tem 
spopolni sestavo sveta.

Mandatna doba članov ŽPS-ja traja pet let. Po 
preteku mandatne dobe je posameznik lahko pon-
ovno izvoljen. ŽPS-ju predseduje župnik, ki sk-
licuje seje. To lahko opravi tudi tajnik ŽPS, če ga 
župnik pooblasti.
Vsak član je dolžan župniku pomagati pri po-
speševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico 
predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS-ja, komisija ali 
odbor obravnava na svojih sejah. ŽPS naj ustanovi 
trajne in začasne komisije ali odbore za določene 
naloge ali področja dela. Trajne so: komisija za 
oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost, začasne 
komisije pa glede na potrebe župnije ali določene-
ga časa. Vsaka seja se začne z molitvijo, duhovno 
mislijo ali Božjo besedo. 



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
22.10. - Toplice, Senožete in Veliko Širje
29.10. - Gračnica in Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
22.10. - Vodiško
29.10. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 16.10. - 29. NEDELJA MED LETOM - Kolmanova nedelja
09:30 za žive in rajne

za + Faniko in Ivana KAJTNA
za + Štefana in Alojza CAJZEKA, starše POLAJŽER in Roziko 
LJUBEŠEK

PONEDELJEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
TOREK, 18.10. - sv. Luka, evangelist
08:00 za + Janeza, Heleno POŽIN, sinove, hčere in sorodnike

SREDA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

ČETRTEK, 20.10. - sv. Irena, mučenka
18:00 v dober namen

za + Ivano IVŠEK (10. obl.) in moža Karla
PETEK, 21.10. -  sv. Uršula, devica in mučenka
SOBOTA, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Amalijo ŽVEPLAN in sorodnike

NEDELJA, 23.10. - 30. NEDELJA MED LETOM
09:30 za žive in rajne

za + Karla KUNŠKA
za + Ano KNEZ (30. dan)

PONEDELJEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
TOREK, 25.10. - sv. Darinka, mučenka
08:00 Bogu in Mariji za zdravje in mir v družini

SREDA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
ČETRTEK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka
18:00 za + Vilija HEFERLETA

PETEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
SOBOTA, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + STOPARJEVE in sorodnike
za + Jožeta in pavlo ŠVIGELJ
za + Pavla AJDNIKA in starše AJDNIK in DIACI

NEDELJA, 30.10. - 31. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska
09:30 za žive in rajne

za + Karolino, Nežo DEŽELAK in starše
za + Filipa JURKOŠKA (obl.) in Marijo VENKO (obl.)

NEDELJA, 16.10. - 29. NEDELJA MED LETOM - Kolmanova nedelja
11:00 KOLMAN: za žive in rajne

                za + ŠANTEJ in ŠKRUBA
PONEDELJEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
TOREK, 18.10. - sv. Luka, evangelist
SREDA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

ČETRTEK, 20.10. - sv. Irena, mučenka
PETEK, 21.10. -  sv. Uršula, devica in mučenka
17:30 za + Justino PAVČNIK

SOBOTA, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
09:00 za + Cirila in Jožico SKALIČ

NEDELJA, 23.10. - 30. NEDELJA MED LETOM
11:00 za žive in rajne

za + dva Martina, Terezijo in Jožefo BLATNIK
za + Jožefo, Alojza in Jožeta BIDERMANA, za + Vido in Franca 
KLENOVŠKA
za + Angelo BIDERMAN in sorodnike

PONEDELJEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
TOREK, 25.10. - sv. Darinka, mučenka
SREDA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
ČETRTEK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka
PETEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
17:30 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ in Dragota BUČEK

SOBOTA, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik
09:00 za + Marijo VODIŠEK

NEDELJA, 30.10. - 31. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska
11:00 za žive in rajne

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

NEDELJA, 16.10. - 29. NEDELJA MED LETOM - Kolmanova nedelja
08:00 JEDERT: za + Franca KLOPČIČA

              za + Amalijo ROKSANDIČ
PONEDELJEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
TOREK, 18.10. - sv. Luka, evangelist
SREDA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

ČETRTEK, 20.10. - sv. Irena, mučenka
PETEK, 21.10. -  sv. Uršula, devica in mučenka
19:00 JEDERT: za + Jožeta in Marijo ČATER ter starše JAMŠEK

SOBOTA, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
10:00 JEDERT: za + Justino PLOŠTAJNER (30. dan)

NEDELJA, 23.10. - 30. NEDELJA MED LETOM
08:00 REČICA: za + Marjana in Faniko SEIDL in sorodnike

PONEDELJEK, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
TOREK, 25.10. - sv. Darinka, mučenka
SREDA, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
ČETRTEK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka
PETEK, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
19:00 JEDERT: za + Alojza POVŠETA in + POVŠETOVE

SOBOTA, 29.10. - sv. Mihael Rua, redovnik
10:00 REČICA: za + Mihaela KRAŠEKA

NEDELJA, 30.10. - 31. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska
08:00 JEDERT: za + Franca ORNIKA v zahvalo in priprošnjo pri Bogu

               za + Jožefo GREŠAK in sorodnike
               za + Ivana NAPRETA


