
ŽENSKI VEČER bomo v letoš-

njem pastoralnem letu pripravili 

29. septembra ob 18.30, 8. decem-

bra ob 18.30, 30. marca ob 18.30 

in 8. junija ob 19.30. Vsa srečanja 

bodo potekala v kapeli oziroma v 

dvorani v pritličju župnišča na 

Tavčarjevi 43. Le prvo 

(septembrsko) srečanje bomo imeli 

v veroučni učilnici na Tavčarjevi 

39 (stavba Karitas), ker bo župnij-

ska dvorana takrat v prenovi. Rde-

ča nit molitve, razmišljanja in 

pogovorov vseh štirih večerov bo 

nebeško oziroma Božje kraljestvo. 

Že sedaj torej lepo vabljene 

na jesensko srečanje. Molile, raz-

mišljale in pogovarjale se bomo na 

osnovi citata iz  Lukovega evange-

lija, ki pravi: »Božje kraljestvo je 

med vami.« (Lk 17,21) 

Tema nas bo vodila k pome-

nu o zavedanju odnosov, predvsem 

med domačimi. Kaj me lahko pris-

pevamo, da jih negujemo in spre-

minjamo v nebesa in kaj, da jih, 

včasih, morda nevede, spreminja-

mo v pekel. 

Kot na vseh naših srečanjih: 

vabljene in dobrodošle vse, ki ste 

se prijavile na listo obveščanja. 

Vabljene seveda tudi vse, ki berete 

mesečna in poslušate tedenska 

oznanila in vse, ki opazite plakat o 

ženskem večeru v domači cerkvi. 

Zlasti pa vabljene vse, ki vas zani-

ma napovedana tema in se vas je 

dotaknila po delovanju sv. Duha. 

Naša vrata so odprta. 

Tudi tokrat vas prosimo, da 

na srečanje prinesete kaj slanega in 

sladkega peciva, da se bomo po 

molitvi, razmišljanju in pogovoru 

lahko družile tudi ob skromnem pri-

grizku. 

Z veseljem in upanjem, da 

bomo prispevale k širjenju Božjega 

kraljestva v župniji iz katere prihaja-

mo, vas vabiva župnik Andrej 

Naglič in voditeljica večera Meta 

Tavčar. 

 

 

VEROUK ZA ODRASLE bo v 

letošnjem pastoralnem letu potekal 

27. septembra ob 19.30, 25. oktobra 

ob 19.30, 22. novembra ob 18.30, 

28. marca ob 18.30 in 25. aprila ob 

19.30. Vsa srečanja bodo potekala v 

kapeli oziroma v dvorani v pritličju 

župnišča na Tavčarjevi 43. Le prvo 

(septembrsko) srečanje bomo imeli v 

cerkvi, ker bo župnijska dvorana 

takrat v prenovi. 

Osrednja tema letošnjega 

verouka za odrasle bo molitev Oče-

naš. To je najpomembnejša krščan-

ska molitev, saj nas jo je naučil sam 

Jezus Kristus in izbral besede zanjo. 

Teme naših srečanj bodo soobliko-

vali tudi v kranjskem Društvu katoli-

ških pedagogov Slovenije. Srečanja 

bodo trajala po 45 minut. Vabljeni 

zlasti starši veroučencev. 

 

DRUŽINA, ŠOLA IN ŽUPNIJA 

 
Upokojeni papež Benedikt XVI. je leta 2006 na pastoralnem obisku v Münchnu na 

srečanju s starši in vzgojitelji lepo prikazal, kako družina, šola in župnija spadajo skupaj. 

To so trije bistveni »kraji učenja«. Staršem je priporočil, naj svojim otrokom »pomagajo 

verovati« in zlasti, naj ob nedeljah hodijo z njimi k sveti maši. Dejal je: 

»Dragi starši! Rad bi vas prisrčno povabil, da svojim otrokom pomagate verovati 

in jih spremljate na njihovi poti k prvemu obhajilu, ki pa se seveda nadaljuje, na njihovi 

poti k Jezusu in z Jezusom. Prosim, hodite s svojimi otroki v cerkev k nedeljskemu obhaja-

nju evharistije. Videli boste: to ni izgubljen čas, to zares povezuje družino in ji daje njeno 

središče. Nedelja bo lepša, ves teden bo lepši, če greste skupaj k bogoslužju. In prosim, 

tudi doma molite skupaj: molite pri obedu in preden greste spat. Molitev nas ne vodi samo 

k Bogu, ampak tudi k drug drugemu. Molitev je moč miru in veselja. Življenje v družini bo 

bolj praznično in večje, če je Bog zraven in če v molitvi doživljamo njegovo bližino.   

Dragi veroučitelji in vzgojitelji! Iz srca vas prosim, da v šoli ohranjate navzoče 

vprašanje o Bogu, o Bogu, ki se nam je pokazal v Jezusu Kristusu. Vem, da je v naši plura-

listični družbi vero težko oznanjati v šoli. A res ni dovolj, če si otroci in mladi ljudje v šoli 

pridobijo samo vednost in tehnično znanje, ne naučijo pa se meril, ki vednosti in znanju 

dajejo smer in smisel. Spodbujajte šolarje, da ne bodo spraševali samo o tem in onem – to 

je tudi dobro – marveč da bodo pred vsem spraševali, od kod prihaja in kam gre naše živ-

ljenje. Pomagajte jim spoznavati, da so vsa vprašanja, ki ne privedejo do Boga, prekratka. 

Dragi dušni pastirji in vsi, ki pomagate in ste dejavni v župnijski skupnosti! Pro-

sim vas, storite vse, da župnija postane notranja domovina za ljudi – velika družina, v 

kateri hkrati doživljamo še večjo družino svetovne Cerkve. Pomagaje, da se z bogoslužjem, 

katehezo in vsemi oblikami župnijskega življenja naučimo drug z drugim hoditi po poti 

resničnega življenja. 

Vsi trije kraji učenja – družina, šola, župnijska skupnost – spadajo skupaj in nam 

pomagajo, da najdemo žuboreče izvire življenja. Dragi otroci, dragi starši, dragi vzgojitel-

ji, vsi hočemo imeti resnično življenje v polnosti.« 

   16. september 2018 
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PON 

17. 09. 

Lambert, mučenec 7.30 za zdravje 

19.00 Ivanka Gašperin 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

18. 09. 

Irena, mučenka 7.30 v zahvalo Mariji z Brezij 

19.00 v zahvalo 

19.30 seja Župnijskega  

pastoralnega sveta 

SRE 

19. 09. 

Januarij, mučenec 7.30 mama Pavla Kveder, obl. 

19.00 Jaroslav Gogala, obl. 

 

ČET 

20. 09. 

Andrej Kim Taegon 

in drugi korejski 

mučenci 

7.30 Franc in Antonija Rebolj 

19.00 Francka in starši Sagadin 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

21. 09. 

Matej, apostol 7.30 Marica Benedik 

19.00 Žumer in Fister 

 

SOB 

22. 09. 

Mavricij, mučenec 7.30 Ivan Starič 

19.00 1. Andrej in Larisa; 
          2. Štefanija Marušič, 30. dan 

 

NED 

23. 09. 

 

 

25. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

SLOMŠKOVA 

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 1. Jakob in Frančiška 

Kozelj, obl.; 

          2. Renata Jenko, 30. dan 

19.00 Anton in Marija Jakopin 

 

 

PON 

24. 09. 

Anton Martin  

Slomšek, škof 

7.30 Franci Žibert 

19.00 Barbara Gogala 

19.30 predavanje Sensiplan 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

25. 09. 

Nikolaj, kmet 7.30  + Renata Jenko in družina 

19.00 Mariji Kraljici za mir na 

svetu  

 

SRE 

26. 09. 

Kozma in Damijan, 

mučenca 

7.30 Marjan in starši Anderlič ter 

Smeh 

19.00 Mirko Petrovič, obl. in 

hčerka Darinka  

 

ČET 

27. 09. 

Vincencij Pavelski, 

ust. lazaristov 

19.00 Janez Prosen 18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

19.30 verouk za odrasle 

PET 

28. 09. 

Venčeslav, mučenec 7.30 po namenu 

 

 

SOB 

29. 09. 

Mihael, Gabrijel in 

Rafael, nadangeli 

 19.00 Vinko Bitenc, 25. obl. in 

starši  

10.00 ministrantske vaje 

19.30 jesenski ženski večer 

NED 

30. 09. 

26. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Ivan Močnik, obl. 

19.00 1. za srečen porod; 

          2. Draga Falle, 30. dan 

 

PON 

01. 10. 

Terezija Deteta Jezusa, 

devica 

7.30 Roman in Matjaž Seljak 

19.00 Terezija Homan 

19.30 seminar Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

02. 10. 

Angeli varuhi 7.30 Alojz in starši Vene 

19.00 Ivan Peternel, obl. 

 

SRE 

03. 10. 

Gerard, opat 7.30 v čast Svetemu Duhu 

19.00 Ivan Kamnar, obl. 

 

ČET 

04. 10. 

Frančišek Asiški, 

redovni ustanovitelj 

7.30 Ema Flander, 30. obl in 

Mihael 

19.00 starši Lavrič 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

05. 10. 

Marija Favstina 

Kowalska, redovnica 

7.30 v čast Srcu Jezusovemu  

19.00 starši Zupanc 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih 

na domu 

SOB 

06. 10. 

Bruno, redovni  

ustanovitelj 

7.30 za duhovne poklice 

19.00 družina Bračko Rauter 

- prva sobota 

19.45 Taizejska molitev 

NED 

07. 10. 

27. NEDELJA 

MED 

LETOM - 

ROŽNOVENSKA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 RMB: + Peričevi 

19.00 za zdravje 

- nabirka 5 EUR 

15.00 srečanje za starejše 

PON 

08. 10. 

Benedikta, mučenka 7.30 starši Modic 

19.00 v zahvalo 

19.30 seminar Živi in deli 

Kristusa 

TOR 

09. 10. 

Abraham in Sara, sp. 

očak in žena 

7.30  

19.00 Janez Fajfar 

19.30 priprava staršev in 

botrov na sveti krst 

SRE 

10. 10. 

Florencij, mučenec 7.30  

19.00 Minka in Franc Konc 

 

ČET 

11. 10. 

Filip, diakon 7.30 Ljuba Pamić 

19.00 Marica in Stane Istenič 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

12. 10. 

Maksimiljan Celjski, 

mučenec 

7.30 

19.00  

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

13. 10. 

Koloman, mučenec 7.30  

19.00 Alojz Švegelj, obl. in žena 

ter otroci 

10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke 

NED 

14. 10. 

28. NEDELJA  

MED  

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 1. Janez Pintar; 

          2. Antonija Jeran, 30. dan 

19.00 Marijan Žitnik, obl. 

- krstna nedelja 

10.00 sodelujejo veroučenci 

9. razreda in Kancijanovi 

otroci 


