
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT
NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom

JEDERT: za + Franja in Frido DIACI
REČICA: za + Alojzijo GRADIČ
              za + Jožeta NAPRETA (8. dan)

PONEDELJEK, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik
TOREK, 20.10. - sv. Irena, mučenka
SREDA, 21.10. - Uršula, mučenka
ČETRTEK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
PETEK, 23.10. -  sv. Janez Kapistran, duhovnik
SOBOTA, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
NEDELJA, 25.10. - 30. nedelja med letom

REČICA: za žive in rajne
JEDERT: za + Ivana NAPRETA (7. obl.)

PONEDELJEK, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
TOREK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka
SREDA, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
ČETRTEK, 29.10. - sv. Mihael Rua, red.
PETEK, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
SOBOTA, 31.10. - sv. Bolfenk, škof

JEDERT: za + Jožefo GREŠAK (10. obl.) in sorodnike

NEDELJA, 01.11. - VSI SVETI
JEDERT: za + Jurij in Frančiška KOŠIČ
REČICA: za + Terezijo DEŽELAK (30. dan)

NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom
za + Karolino in starše DEŽELAK
za + Faniko, Ivana KAJTNA in stare starše

PONEDELJEK, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik
TOREK, 20.10. - sv. Irena, mučenka

za varstvo pred koronavirusom

SREDA, 21.10. - Uršula, mučenka
ČETRTEK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
PETEK, 23.10. -  sv. Janez Kapistran, duhovnik
SOBOTA, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof

za + Filipa JURKOŠKA (24. obl.)
v zahvalo za doživetih 90. let

NEDELJA, 25.10. - 30. nedelja med letom
za + Jožico in Stanka VERŠCA

PONEDELJEK, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
TOREK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka

za + Mirka PEKLARJA

SREDA, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
ČETRTEK, 29.10. - sv. Mihael Rua, red.

za + Milico CVEK

PETEK, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
SOBOTA, 31.10. - sv. Bolfenk, škof

za + Jožeta KLEPEJA

NEDELJA, 01.11. - VSI SVETI
za + Franja in Frido DIACI
za + Franca MAJCNA (obl.), starše, brata Avgusta in Ivanko SIRK

NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom
10:30 za + Angelo BIDERMAN

za + Marijo, Francija in Amalijo ŽVEPLAN
za + Karolino KAJTNA

PONEDELJEK, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik
TOREK, 20.10. - sv. Irena, mučenka
SREDA, 21.10. - Uršula, mučenka
ČETRTEK, 22.10. - sv. Janez Pavel II., papež
PETEK, 23.10. -  sv. Janez Kapistran, duhovnik

za + Alojza, Pavlo KLEPEJ in Draga BUČKA

SOBOTA, 24.10. - sv. Anton M. Klaret, škof
NEDELJA, 25.10. - 30. nedelja med letom

za + Jožefo (5. obl.), Alojza in Jožeta BIDERMANA; Vido in 
Franca KLENOVŠKA

PONEDELJEK, 26.10. - sv. Lucijan, mučenec
TOREK, 27.10. - sv. Sabina Avilska, mučenka
SREDA, 28.10. - sv. Simon in Juda Tadej, apostola
ČETRTEK, 29.10. - sv. Mihael Rua, red.

PETEK, 30.10. - sv. Marcel, mučenec
za + Ivana, Marico JELENC in starše

SOBOTA, 31.10. - sv. Bolfenk, škof
za + Francija ZUPANCA, njegovega brata in starše

NEDELJA, 01.11. - VSI SVETI
za + Martina BEZGOVŠKA (obl.), ženo Marijo ter + družino 
AŠKERC
za + dva Tonija BEZGOVŠKA in sorodnike

V teh dneh epidemije, ko duhovniki mašujemo v za-
sebnosti, vas povabim k darovanju mašnih namenov. 
Mašni namen lahko napišete po mailu (klemenjager@
gmail.com),  mobitelu (031 490 731) in messengerju. 
Če imate opravek v Laškem, lahko mašni namen z 
darom vstavite v nabiralnik za pošto, ki je pritrjen na 
Župnišču Laško (Aškerčev trg 3). 
Zaradi razmer bom molitve za pokojne, na praznik 
VSEH SVETIH, opravil sam. Tam bom tudi molil po 
vaših Spominih. Spomine lahko prav tako sporočite na 
enak način kot mašne namene.
V nedeljo, 1.11., bo možno prejeti sveto obhajilo v času:
Jedert:  od 08:30 - do 09:00.
Rečica: od 10:30 - do 11:00.

V teh dneh epidemije, ko duhovniki mašujemo v zasebnosti, 
vas povabim k darovanju mašnih namenov. Mašni namen 
lahko napišete po mailu (klemenjager@gmail.com),  mobitelu 
(031 490 731) in messengerju. Če imate opravek v Laškem, 
lahko mašni namen z darom vstavite v nabiralnik za pošto, ki 
je pritrjen na Župnišču Laško (Aškerčev trg 3). 
Zaradi razmer bom molitve za pokojne, na praznik VSEH 
SVETIH, opravil sam. Tam bom tudi molil po vaših Spominih. 
Spomine lahko prav tako sporočite na enak način kot mašne 
namene.
V nedeljo, 1.11., bo možno prejeti sveto obhajilo:
Rimske Toplice: od 08:30 do 09:00.

V teh dneh epidemije, ko duhovniki mašujemo v zaseb-
nosti, vas povabim k darovanju mašnih namenov. Mašni 
namen lahko napišete po mailu (klemenjager@gmail.com),  
mobitelu (031 490 731) in messengerju. Če imate opravek v 
Laškem, lahko mašni namen z darom vstavite v nabiralnik 
za pošto, ki je pritrjen na Župnišču Laško (Aškerčev trg 3). 
Zaradi razmer bom molitve za pokojne, na praznik VSEH 
SVETIH, opravil sam. Tam bom tudi molil po vaših 
Spominih. Spomine lahko prav tako sporočite na enak 
način kot mašne namene.
V nedeljo, 1.11., bo možno prejeti sveto obhajilo:
Šmiklavž: od 10:30 do 11:00.


