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DUHOVNE DROBTINICE

“Ljubite se med seboj”
 
 Preljubi otroci, govorim vam, kot 
če bi bil vaš oče. Glede vaših bližnjih bi 
rad spomnil, da je treba skleniti še veliko 
“mirov”. Prosim Gospoda, da pride čas, ko 
ne bo več treba skrbeti za sklepanje miru.
 Zato iz ljubezni do Bga, ljubite se 
med seboj. Ali ne vidite, kaj bo prišlo nad 
vas, če se boste nevoščljivo  veselili nesreče 
svojega bližnjega? Spremenite se iz ljubezni 
do Boga! Ne čakajte, da Bog dvigne nad vas 
svojo roko s šibo. Ljubite se med seboj.
 Vse, kar sem storil, da bi vas nagovo-
ril k miru med vami in da boste lahko skupaj 
živeli kakor bratje, sem stroil z enako vnemo, 
kot bi jo imel tudi v korist lastne duše. Vse 
to sem storil samo v večjo Božjo čast in slavo 
ter v blagor vaših duš in vašega zveličanja. 
Kot sem vam že povedal, sem to za vas storil 
tako, kot če bi vi bili moji otroci. Naj si ni-
hče pri sebi ne misli, da sem kar koli počel 
na prošnjo kogar koli. To, kar me resnično 
spodbuja, je edino Božja zapoved ljubezni 
in Božja čast in slava. Vodijo in navdihuje-
jo me Božje besede: To je moja zapoved, da 
se ljubite med seboj (Jn 15,12). To je obenem 
tudi moja zapoved vam, dragi otroci: gle-
jte, da boste drug drugega ljubili s popolno 
ljubeznijo. Vsak, ki želi biti Božji otrok, naj 
nadvse ljubi Boga.

Sv. Bernardin Sienski (+1444), 
italijanski frančiškan in priljubljen pridigar, 

je širil češčenje presvetega Jezusovega imena

DUHOVNE VAJE IN DEVETDNEVNICA  
PRIPRAVA NA SVETO BIRMO

V tem tednu začenjamo z duhovnimi vajami 
za devetošolce, ki bodo prejeli zakrament svete 
birme. Duhovne vaje bodo potekale v Laškem 
najprej za dekleta (22. - 24.08.) in nato za fante 
(24. - 26.08.) 
26. avgusta začnemo z devetdnevnico v La-

“Gospod ali je malo teh, ki se 
bodo rešili?” (Lk 13,22-30)

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. V. Seme: 200€ 
Prejeli smo darove v fizični obliki:
1. Neimenovani: 50€
2. L. Horjak: 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.

LATINSKI PREGOVOR
Amicus animae dimidium. -- 
“Prijatelj je polovica duše.”

škem ob 19.00. Del devetdnevnice bomo obha-
jali tudi v Šmiklavžu (29.08. ob 19.00 in 03.09. 
ob 17.00), Šmarjeti (30.08. ob 19.00) in v Sedra-
žu (31.08.) ob 19.00.
Slovesnost svete birme bo 04. septembra ob 
10.30 v Šmiklavžu.
Molite za za birmance in za vse nas, da bi pre-
jem zakramenta svete birme ne bil odpad od 
vere ampak spodbuda za rast v veri.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
27.08. - Gračnica in Brstovnica
03.09. - Globoko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
27.08. - Dol 
03.09. - starši birmancev; (Selo)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM
08:30 za žive in rajne

za + Cirila SIRKA
PONEDELJEK, 22.08. - Devica Marija Kraljica
TOREK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
08:00 za modre odločitve, za pravo pamet

SREDA, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol

ČETRTEK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
18:00 za + Justino, Ivana PUŠIČA, Matevža in + DEŽELAKOVE in + 

SENICATOVE
PETEK, 26.08. -  sv. Tarzicij, mučenec
SOBOTA, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Gabrijelo FRECE
za žive in rajne MATNAKOVE

NEDELJA, 28.08. - 22. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Vilija HEFERLETA

PONEDELJEK, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika 
TOREK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
19:00 za + sorodnike RIHTAR, ŠTUMF in NOVINŠEK

SREDA, 31.08. - sv. Pavlin, škof
ČETRTEK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
18:00 za + Olgo FRECE

PETEK, 02.09. - sv. Marjeta, devica
SOBOTA, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in c. u.
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
ni namena

NEDELJA, 04.09. - 23. NEDELJA MED LETOM
08:30 za žive in rajne

za + Frančiška POŽINA

NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za žive in rajne
               za + Valerijo in Leopolda BREČKOTA

REČICA: za + Franca JAVORNIKA
PONEDELJEK, 22.08. - Devica Marija Kraljica
TOREK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
SREDA, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol

ČETRTEK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
PETEK, 26.08. -  sv. Tarzicij, mučenec
19:00 JEDERT: za zdravje

SOBOTA, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština
NEDELJA, 28.08. - 22. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za starše in sorodnike ZORKO

REČICA: za + Faniko, Franca in Frančiško KRAŠEK
PONEDELJEK, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika 
TOREK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
SREDA, 31.08. - sv. Pavlin, škof
19:00 JEDERT: po namenu

ČETRTEK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
PETEK, 02.09. - sv. Marjeta, devica
SOBOTA, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in c. u.
NEDELJA, 04.09. - 23. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za žive in rajne

REČICA: za + Ivana KUŠERJA in družino KAČUN

NEDELJA, 21.08. - 21. NEDELJA MED LETOM
10:30 za + Marijo ZUPANC

PONEDELJEK, 22.08. - Devica Marija Kraljica
TOREK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica

SREDA, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol

ČETRTEK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
PETEK, 26.08. -  sv. Tarzicij, mučenec
17:30 za + Antona (obl.) in sorodnike JANČIČ

SOBOTA, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština
09:00
16:00

za + Antona DROBNETA
za + Ivana MOŠKOTELCA

NEDELJA, 28.08. - 22. NEDELJA MED LETOM
10:30 za žive in rajne

po namenu
PONEDELJEK, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika 
19:00 za + Ivana JELENCA

TOREK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
SREDA, 31.08. - sv. Pavlin, škof
ČETRTEK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
PETEK, 02.09. - sv. Marjeta, devica
SOBOTA, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in c. u.
17:00 za + Franca KLINARJA

NEDELJA, 04.09. - 23. NEDELJA MED LETOM - BIRMA


