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“Hiša Jakobova pridite, 
hodímo v Gospodovi luči.“

(Iz 2, 1-5)

Iz njegovega trpečega obličja bomo spoznali, 
kako neskončno nas ljubi.

Sv. Terezija iz Lisieuxa (+ 1897)
”mali cvet”, je bila francoska karmeličanka, 

ki je umrla v 24. letu življenja. 
Leta 1997 je bila razglašena za cerkveno učiteljico.

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

“Vest po dejanju je dež po žetvi.”

DUHOVNE DROBTINICE

“Ne boj se”
 
 Jezusove misli niso naše milsli in 
njegova pota niso naša pota. On nam ponu-
ja kelih, v katerem je toliko grenkobe, ko-
likor ga naša slabotna narava lahko prenese! 
Ne odmikajmo svojih ustnic od tega keliha, 
ki ga je Jezus osebno pripravil posebej za 
slehernega izmed nas. Glejmo na življenje 
takšno, kot je v resnici: trenutek med dve-
ma večnostima. Sprejmimo svoje trpljenje 
v miru! Priznavam, da se je ta beseda - mir 
- tudi meni sprva zdela nekoliko prezahtev-
na, toda nekega dne, ko sem premišljevala o 
njej, sem odkrila skrivnost trpljenja v miru. 
Tisti, ki govori o miru, ne govori o veselju, 
vsaj o občutenem veselju ne. Da bi trpeli v 
miru, je dovolj hoteti vse tisto, kar hoče Je-
zus od nas. Postati moramo podobni Jezu-
su in kakšen je Jezus? Ves krvav, okronan s 
trnovo krono. Kajti v tvojih očeh, Gospod, 
je tisoč let kakor včerajšnji dan, ki je minil 
(Ps 90,4). Ob rekak Babilona smo sedeli in 
jokali, ko smo se spominjali Siona. Na vrbe 
sredi te dežele smo obesili svoje citre. Tam 
so od nas zahtevali, da pojemo, tisti, ki so 
nas odvedli v sužnost: “Zapojte nam katero 
od sionskih pesmi!” Kako bi mogli peti Gos-
podovo pesem, ko smo na tuji zemlji? (Ps 
137). Ne, ne pojmo zemeljskih pesmi zemel-
jskim bitjem. Raje, kakor sv. Cecilija, pojmo 
v svojem srcu melodične hvalnice našemu 
Ljubljenemu. Hvalnice njegovemu trpljen-
ju. Jezus gori iz ljubezni do nas. Zazrimo 
se v njegov prečudovit obraz! Zazrimo se v 
njegove povešene oči brez življenja! Zazri-
mo se v njegove rane. Zazrimo se v Jezusa. 

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 ni bilo namenskih darov.

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.

Prvi petek
 Ob prvih petkih ali po dogovoru obi-
skujem bolnike in ostarele na domu. Verjam-
em, da je še kar nekaj takih ljudi, ki bi si želeli 
obhajati sveto spoved, prejeti sveto obhajilo, 
morda tudi bolniško maziljenje. Omogočite jim 
to duhovno dobrino in Božjo bližino.
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ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
03.12. - Lažiše (vas)
10.12. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

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

za + NAPRETOVE
PONEDELJEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.
TOREK, 29.11. - sv. Saturnin, muč.
08:00 za zdravje in razumevanje v družini

SREDA, 30.11. - sv. Andrej, apostol

ČETRTEK, 01.12. - sv. Eligij, škof
17:00 v dober namen

za + Nežo HOHKRAUT (8. dan)
PETEK, 02.12. -  sv. Vivijana, mučenka
SOBOTA, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Jožeta LJUBEJA (obl.) in + LJUBEJEVE in BOLČINATOVE
za + Frančiška POŽINA

NEDELJA, 04.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
09:30 za + Frančiška HABETA

za + Justino in Ivana PUŠIČA
za + Marijo GABERŠEK in sorodnike

PONEDELJEK, 05.12. - sv. Sava, opat
TOREK, 06.12. - sv. Nikolaj (Miklavž), škof
08:00 za zdravje in razumevanje v družini

SREDA, 07.12. - sv. Ambrož, škof
06:00 ZORNICE: v čast sv. Jožefu; za žive in rajne čebelarje

ČETRTEK, 08.12. - Brezmadežno spočetje device Marije
17:00 za + Ano KNEZ

za + Marico in + KOŠIČEVE
PETEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
SOBOTA, 10.12. - sv. Judita, sp. žena
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Petra KOKALJA
za + Olgo FRECE

NEDELJA, 11.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
09:30 za + Jožeta GROSA

za + Milico in Albina CVEKA

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
03.12. - Šmarjeta
10.12. - Jesenova ravan in Čreta

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

za + Marijo RAJH
PONEDELJEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.
TOREK, 29.11. - sv. Saturnin, muč.
SREDA, 30.11. - sv. Andrej, apostol

ČETRTEK, 01.12. - sv. Eligij, škof
PETEK, 02.12. -  sv. Vivijana, mučenka
16:00
16:30

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Frančiško in Franca KRAŠOVCA

SOBOTA, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik
09:00
11:30

za + Franca, Frančiško in sorodnike ŽVEPLAN
za zdravje in mir v družini

NEDELJA, 04.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
11:00 za + Marijo in Martina FRECE

za + Damjana JURGLJA
PONEDELJEK, 05.12. - sv. Sava, opat
TOREK, 06.12. - sv. Nikolaj (Miklavž), škof
16:30 za + Alojza ULAGA (30. dan)

SREDA, 07.12. - sv. Ambrož, škof
ČETRTEK, 08.12. - Brezmadežno spočetje device Marije
16:30 za zdravje

PETEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
16:30 za + Marijo, Marico, Ivana JELENCA in starše

SOBOTA, 10.12. - sv. Judita, sp. žena
NEDELJA, 11.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
11:00 za + Štefanijo in Alojza ZAMUDA

za + Marijo, Friderika (obl.) in + rodbino RAJH
za + Kristino (obl.), Jožeta in + ŽVEPLANOVE

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

               za + Justino PLOŠTAJNER
               za + Marijo KNEZ in sorodnike

PONEDELJEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.
TOREK, 29.11. - sv. Saturnin, muč.
SREDA, 30.11. - sv. Andrej, apostol

ČETRTEK, 01.12. - sv. Eligij, škof
PETEK, 02.12. -  sv. Vivijana, mučenka
18:00 REČICA: za + Alojzijo JOVAN (8. dan)

SOBOTA, 03.12. - sv. Frančišek Ksaver, redovnik
NEDELJA, 04.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
08:00

16:00

REČICA: za + Petra PODKORITNIKA (obl.), Marinko in starše LAZNIK
              za + Zlatka ZAJTLA
              za + Marijo ULAGA
JEDERT: za žive in pokojne rudarje v čast sv. Barbari

PONEDELJEK, 05.12. - sv. Sava, opat
TOREK, 06.12. - sv. Nikolaj (Miklavž), škof
SREDA, 07.12. - sv. Ambrož, škof
ČETRTEK, 08.12. - Brezmadežno spočetje device Marije
18:00 JEDERT: ni namena

PETEK, 09.12. - sv. Valerija, mučenka
18:00 JEDERT: za + Magdo KRAŠOVEC in Katjo

SOBOTA, 10.12. - sv. Judita, sp. žena
10:00 REČICA: za + Zlatka ZAJTLA

NEDELJA, 11.12. - 1. ADVENTNA NEDELJA
08:00 JEDERT: za + Justino PLOŠTAJNER

               za + Pavlo in Leopolda POTOKARJA (obl.) in 
               sorodnike


