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“Ljubíte svoje sovražnike in 
molíte za tiste, ki vas preganja-

jo, da boste otroci svojega 
Očeta, ki je v nebesih.”

(Mt 5, 38-48)

LATINSKI PREGOVOR
A capite bona valetudo. -- 

“Dobro zdravje prihaja iz glave.”

DUHOVNE DROBTINICE

“Nobenega znamenja?”
 Ko v ljudeh nežnost postane prevelika 
za srca, ki jih premorejo, stori, da so tisti, ki lju-
bijo, čisto iz sebe; tako je Božja ljubezen do ljudi 
“izpraznila” Boga.
Dve stvari razkrivata in izdajata človeka, ki ljubi: 
da na vse mogoče načine dela dobro tistemu, ki 
ga ljubi, in da je pripravljen prenašati in trpeti 
strašne preizkušnje zanj, če je to potrebno. Bog, 
človekov prijatelj, je lahko človeku storil do-
bro, nikakor pa mu ni mogel škodovati; njegova 
ljubezen je bila izredna, a ni bilo znamenja, ki 
bi jo pokazalo; vendar se tako silovite ljubezni 
ni smelo skriti, ampak smo jo morali izkusiti in 
v ljubezni nam je bilo potrebno pokazati vrh 
ljubezni.
In tu je najbolj neverjetna stvar od vseh: ni se 
zadovoljil s tem, da je prenašal najhujše trpljenje 
in umrl zaradi ran, ampak je tudi potem, ko je 
oživil svoje telo in ga dvignil iz razkroja, še ved-
no prekrit s temi ranami in nosi brazgotine na 
svojem telesu; z njimi je viden v očeh angelov, 
ki jih imajo za okras. Ohranil jih je zaradi svoje 
ljubezni do človeka, ker je po njih našel tistega, 
ki je bil izgubljen, in ker je z ranami osvojil tiste-
ga, katerega je ljubil.

Nikolaj Kabasilas (+ 1397), laiški teolog, ki je živel v Carigradu; 
pravoslavni ga častijo kot svetnika.

Medžupnijsko romanje v 
bisere južne Italije

Vabljeni na medžupnijsko romanje v 
Loreto, Monte Sant’Angelo, San Giovani 
Rotondo, Bari, Lanciano od 13. - 16. maja 
2023. 
Program in prijavnico lahko dobite v 
zakristiji ali tudi na e-mail. Če se prijavite 
do 22. februarja agencija ARITOURS 
podarja zdravstveno zavarovanje z asis-
tenco v tujini!
Romanje ni omejeno samo na farane iz 
naših župnij, ampak so lahko tudi iz dru-

Moli rožni venec vsak dan 
in bodi v ekipi. 

Obnova orgel v Lurdu
V podružnični Marijini cerkvi Lurd bi radi obnovili or-
gle. To je kar velik projekt, zato smo se odločili, da začne-
mo z namenskim zbiranjem sredstev za obnovo. Do sedaj 
smo zbrali, z namenskimi darovi in nabirkami ob svetih 
mašah v lanskem letu 2022, 10.173,00 €

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.

---

---

---

gih župnij. Program romanja je zelo pes-
ter, saj bomo obiskali najbolj priljubljeno 
marijono svetišče v Loretu, nato se bomo 
“srečali” z izjemno velikim svetnikom 
patrom Pijem, ki je 50. let nosil Kristusove 
rane - stigme. Nato bomo poromali v Mon-
te Sant’Angelo, kjer se je krajenvemu škofu 
v 5. stol. prikazal Nadangel Mihael. Izjem-
no lepo doživetje in molitev bo na grobu 
sv. Miklavža (Nikolaja) v Bariju in obisk 
Lanciana, kjer se je zgodil največji evharis-
tični čudež na svetu.
Morda kdo potrebuje še samo majhno 
spodbudo. 
Če komu manjka kakšen evro mi naj 
diskretno pove in bomo našli €, da bo lah-
ko šel.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
25.02. - Lažiše (vas)
04.03. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 19.02. - 7. NEDELJA MED LETOM
09:30 za + Petra KOKALJA

za zdravje
PONEDELJEK, 20.02. - sv. Leon Sicilski, škof
TOREK, 21.02. - sv. Peter Damiani, škof in c. u.
08:00 Bogu in Materi Božji za zdravje in mir v družini

SREDA, 22.02. - ++ PEPELNICA, sv. Izabela, red.

17:00 za + Janka GRABARJA
za + Bogomirja STOPARJA (8. dan)

ČETRTEK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in muč.
17:00 za + Ano ŠIPEK, Karla in starše CVIKL

PETEK, 24.02. -  sv. Matija, apostol
SOBOTA, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, muč
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + sorodnike in v dober namen

NEDELJA, 26.02. - 1. POSTNA NEDELJA
09:30 za + Franca, Frančiško PINTER, PINTERJEVE in GUNZEKOVE

za + Albina in Milico CVEK
PONEDELJEK, 27.02. - sv. Gabrijel Žal. M. B., red.
TOREK, 28.02. - sv. Ožbolt, škof
08:00 za + Jožeta SLUGA (15. obl.) in Jožefo SKERBIŠ

SREDA, 01.03. - sv. Albin, škof
ČETRTEK, 02.03. - sv. Neža Praška, devica
17:00 za + Silva KLENOVŠKA (30. dan)

PETEK, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
SOBOTA, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Ano PODPEČAN

NEDELJA, 05.03. - 7. NEDELJA MED LETOM
09:30 za + Vincenca ŠVELCA (13. obl.)

za + Ivano KAPUN
za + Faniko, Ivana KAJTNA ter stare starše

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
25.02. - Toplice, Senožete, Veliko Širje
04.03. - Gračnica in Brstovnica

NEDELJA, 19.02. - 7. NEDELJA MED LETOM
11:00 za žive in rajne

za + Milana OŽKA (4. obl.)
za + Terezijo (obl.) in Vinka VERBOVŠKA

PONEDELJEK, 20.02. - sv. Leon Sicilski, škof
TOREK, 21.02. - sv. Peter Damiani, škof in c. u.
SREDA, 22.02. - ++ PEPELNICA, sv. Izabela, red.

16:30 za + Marijo ZUPANC
za + Franca KLINARJA

ČETRTEK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in muč.
PETEK, 24.02. -  sv. Matija, apostol
16:30 za + Jožeta ŽVEPLANA in sorodnike

SOBOTA, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, muč
09:00 za + Slavko PLANINŠEK (30. dan)

NEDELJA, 26.02. - 1. POSTNA NEDELJA
11:00 za + Alojzijo, Nežo in Matevža DEŽELAKA

za + Henrika (obl.), Marijo, Janeza in Cecilijo ZUPANC
PONEDELJEK, 27.02. - sv. Gabrijel Žal. M. B., red.
TOREK, 28.02. - sv. Ožbolt, škof
SREDA, 01.03. - sv. Albin, škof
ČETRTEK, 02.03. - sv. Neža Praška, devica
PETEK, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
16:30 po namenu

SOBOTA, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
09:00 za + Antonijo KRAŠOVEC

NEDELJA, 05.03. - 7. NEDELJA MED LETOM
11:00 za žive in rajne

za + Francija ZUPANCA (5. obl.), starše in brata Ivana
za + Marijo RAJH

NEDELJA, 19.02. - 7. NEDELJA MED LETOM
08:00 JEDERT: za + Ido NAPRET

               za + Marka in Tomaža GREŠAKA
               za + Srečka SELIČA

PONEDELJEK, 20.02. - sv. Leon Sicilski, škof
TOREK, 21.02. - sv. Peter Damiani, škof in c. u.
SREDA, 22.02. - ++ PEPELNICA, sv. Izabela, red.

18:00 REČICA: za + Franca RIHARJA (8. dan)

ČETRTEK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in muč.
PETEK, 24.02. -  sv. Matija, apostol
18:00 JEDERT: za + Friderika RAMŠAKA

SOBOTA, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, muč
NEDELJA, 26.02. - 1. POSTNA NEDELJA
08:00 REČICA: za žive in rajne

              za + Mihaela KRAŠEKA
PONEDELJEK, 27.02. - sv. Gabrijel Žal. M. B., red.
TOREK, 28.02. - sv. Ožbolt, škof
SREDA, 01.03. - sv. Albin, škof
ČETRTEK, 02.03. - sv. Neža Praška, devica
PETEK, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
18:00 JEDERT: za + Cvetko PRIMON

SOBOTA, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
10:00 REČICA: za + Antonijo LAH (30. dan)

NEDELJA, 05.03. - 7. NEDELJA MED LETOM
08:00 JEDERT: za + Ladota in Evo KVAS STOKAVNIK

                za + iz družine NEMEC


