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“Vsi Sveti”
Prosite za nas!

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. 

Prejeli smo darove v fizični obliki:
1. B. Rudnik: 50€, 2. Neimenovana: 100€, 3. Nei-
moenovan: 20€.

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.

Popolni odpustek za rajne

Vsak dan od 1. - 8. novembra lahko prejmete 
popolni odpustek, ki ga namenite rajnim dušam 
v vicah.
Pogoji: obisk groba, obhajati sveto spoved, vre-
den prejem svetega obhajila, molitev po namenu 
svetega očeta; zadostujejo vera, očenaš in zdra-
vamarija ter slavaočetu. 

Sveto obhajilo in molitev po namenu svetega oče-
ta se priporočata na dan odpustka. Oboje je po-
trebno za vsak popolni odpustek. Ena spoved pa 
velja za več popolnih odpustkov, a seveda mora-
mo biti brez vsakega, tudi najmanjšega greha.

LATINSKI PREGOVOR
A fructibus arborem aestima. -- 

“Drevo ocenjuj po plodovih.”

DUHOVNE DROBTINICE

“Preudarno življenje”
 
 Spomni se, da boš doma in povsod 
sprejemal pomankljivosti drugih enako, 
kot želiš, da drugi sprejemajo tebe. Spomni 
se, da si kristjan in da moraš zaradi tega iz 
ljubezni do Kristusa potrpežljivo prenašati 
rane, ki ti jih prizadanejo drugi. in odpuščaj, 
vračaj dobro za zlo in moli za svoje sovražni-
ke. V bridkostih in sovražnih okoliščinah se 
spomni, da se zmeraj lahko zatečeš k mo-
litvi, zato sprejmi vse udarce in nasproto-
vanja, bodisi splošna, bodisi samo tvoja, kot 
da prihajajo od samega Gospoda. S stvarmi 
tega sveta ravnaj kot Božji služabnik in ne 
kot njihov absolutni vladar. Ne uporabljaj jih 
za svoje ugodje, temveč samo za svoje po-
trebe in bodi pozoren, da s poglablanjem v 
miljive, posvetne zadeve, ne zapraviš svojih 
zakladov večnosti. Vsako svoje delo začni z 
znamenjem križa in z velikim zaupanjem v 
njegovo moč. Ne začenjaj nobenega pomem-
bnega opravila brez molitve in posvetuj se s 
svojim duhovnim očetom ali z drugimi preu-
darnimi in pobožnimi ljudmi. Poskušaj do-
bro razporediti ure vsakega dne, glede na 
raznovrstna opravila in naloge, kot so mo-
litev, maša, delo, prehranjevanje. Tako ne 
boš zapravljal časa. Ne sodi prehitro svojega 
bližnjega, zlasti ne sodi njegovih namenov, 
temveč se vedno spominjaj svojih grehov in 
napak. Ob preganjanju in nasprotovanjih 
ne postani malosrčen ali potrt; raje jih bodi 
vesel, kajti prav to je vzravnana pot v raj in 
eno izmed dobrih znamenj, ki jih lahko ima 
človek glede svojega zveličanja. Ne poza-
bi občasno prebrati kakšnega duhovnega 
besedila o trpljenju in bolečini.

Sv. Karel Boromejski (+ 1584) 
je bil kardinal in nadškof v Milanu ter gonilo 

tedanje cerkvene prenove

Moli rožni venec vsak dan 
in bodi v ekipi. 



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
05.11. - Globoko
12.11. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
05.11. - Brodnice
12.11. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

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.)

PONEDELJEK, 31.10. - sv. Bolfenk, škof
TOREK, 01.11. - VSI SVETI
09:30

15:00
17:00

za + Ladislava STOPINŠKA
za + BASTIČEVE in PRIMONOVE
Blagoslov grobov na pokopališču
Molitev treh delov rožnega venca

SREDA, 02.11. - Spomin vernih rajnih

08:00
17:00

za + Ano MASTNAK
za + rodbino SEME in Antonijo KRAŠOVEC

ČETRTEK, 03.11. - sv. Just Tržaški, mučenec
17:00 za + Ano MASTNAK

PETEK, 04.11. -  sv. Karel Boromejski, škof
SOBOTA, 05.11. - sv. Zaharija in Elizabeta
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Albina SKERBIŠA, Marijo in Ivana KRAPEŽA
za + Jurija KOŠIČA
za + Karla in Ivana RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

NEDELJA, 06.11. - 32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna
09:30 za žive in rajne

za + Marijo ROŽEJ
PONEDELJEK, 07.11. - sv. Engelbert, škof
TOREK, 08.11. - sv. Bogomir, škof
08:00 za zdravje

SREDA, 09.11. - sv. Teodor, mučenec
ČETRTEK, 10.11. - sv. Leon Veliki, papež in c. u.
18:00 za + Frančiška HABETA

PETEK, 11.11. - sv. Martin, škof
SOBOTA, 12.11. - sv. Jozafat, škof in muč.
07:30
08:00

Izpostavitev Najsvetejšega
za + Marijo in Antona OBLAKA in rodbino MAJCEN
za + Mojco FERČEC

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
09:30 za žive in rajne

za + Jožeta KLEPEJA

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

PONEDELJEK, 31.10. - sv. Bolfenk, škof
TOREK, 01.11. - VSI SVETI
11:00

17:00

za + Zofijo KNEZ (obl.) in Franca
Po maši blagoslov grobov na pokopališču
Molitev treh delov rožnega venca

SREDA, 02.11. - Spomin vernih rajnih

16:30 za + Franca KLINARJA
za + Justino PAVČNIK

ČETRTEK, 03.11. - sv. Just Tržaški, mučenec
PETEK, 04.11. -  sv. Karel Boromejski, škof
16:30 za + Ivana JELENCA

SOBOTA, 05.11. - sv. Zaharija in Elizabeta
NEDELJA, 06.11. - 32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna
11:00

14:00

za žive in rajne
za + Marijo ZUPANC
KOLMAN: za + Franca POŽLEPA in vse + KOŠEPLETOVE
po sveti maši molitev in blagoslov grobov

PONEDELJEK, 07.11. - sv. Engelbert, škof
TOREK, 08.11. - sv. Bogomir, škof
SREDA, 09.11. - sv. Teodor, mučenec
ČETRTEK, 10.11. - sv. Leon Veliki, papež in c. u.
PETEK, 11.11. - sv. Martin, škof
16:30 za + Marijo LAPORNIK

SOBOTA, 12.11. - sv. Jozafat, škof in muč.
09:00 za + Antonijo KRAŠOVEC

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
11:00 za žive in rajne

za + Martina in Marijo BEZGOVŠEK, ter + AŠKERČEVE

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

PONEDELJEK, 31.10. - sv. Bolfenk, škof
TOREK, 01.11. - VSI SVETI
08:00

14:00

17:00

REČICA: za + Mihaela KRAŠEKA
Po maši blagoslov grobov na pokopališču

JEDERT: za + Cvetko PRIMON
Po maši blagoslov grobov na pokopališču

JEDERT: Molitev treh delov rožnega venca
SREDA, 02.11. - Spomin vernih rajnih

18:00 JEDERT: po namenu svetega Očeta

ČETRTEK, 03.11. - sv. Just Tržaški, mučenec
PETEK, 04.11. -  sv. Karel Boromejski, škof
18:00 JEDERT: za + Franca KLOPČIČA (30. dan)

SOBOTA, 05.11. - sv. Zaharija in Elizabeta
NEDELJA, 06.11. - 32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna
08:00 REČICA: za +Kristino, Jakoba KRAŠOVCA, Jožeta in Kristino 

NAPRET
PONEDELJEK, 07.11. - sv. Engelbert, škof
TOREK, 08.11. - sv. Bogomir, škof
SREDA, 09.11. - sv. Teodor, mučenec
ČETRTEK, 10.11. - sv. Leon Veliki, papež in c. u.
PETEK, 11.11. - sv. Martin, škof
18:00 JEDERT: za + Ivana in Bernardo KLOPČIČ

SOBOTA, 12.11. - sv. Jozafat, škof in muč.
10:00 JEDERT: za + družini LAPORNIK, IVŠEK

NEDELJA, 13.11. - 33. NEDELJA MED LETOM
08:00 JEDERT: za + Franca NEMCA

               za + Blaža KOLANDRA


