
ZIMSKA KAPELA 

Maše so v župnišču od ponedeljka, 

4. novembra dalje. V cerkvi so odtlej 

do velike noči samo maše ob nedel-

jah (tj. jutranja, dopoldanska in 

večerna) ter določene praznične 

maše (poslušaj in glej tedenska 

oznanila). Vsi, ki težko prenašate 

nizke temperature, vabljeni torej k 

nedeljski maši v soboto zvečer v 

zimsko kapelo. Kot je znano, naše 

cerkve ni mogoče stalno učinkovito 

ogrevati, zaradi velikega volumna, 

pomanjkanja izolacije in zgolj 

usmerjenega električnega ogrevanja. 

Za obiske cerkve se zato pozimi 

dobro oblečemo, spijemo vroč čaj in 

nekoliko potrpimo. Sicer pa maše v 

naši cerkvi niso toliko dolge, da bi se 

človek zaradi njih podhladil. To 

nevarnost dodatno zmanjšamo z 

vzdrževanjem množičnega obiska 

nedeljske maše tudi v zimskih mese-

cih. Več ko nas je, bolj nam je toplo. 

ZAKONCI 

Cerkveno poročeni ste v nedeljo, 3. 

novembra, še posebej vabljeni k 

maši ob 10.00. Pri tej maši boste 

obnovili vaše zakonske obljube. Slo-

vesnost bo vodil p. Lojze Markelj. 

To vabilo, poleg za vse zakonce, 

dodatno velja za jubilante, ki v letu 

2019 obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 

ali 60 in več let poroke. Prinesite s 

seboj tudi kaj peciva in ga pred mašo 

oddajte v župnišču, da se bomo po 

maši v župnišču lahko priložnostno 

družili in nazdravili vašemu jubileju 

oziroma skupnemu življenju. 

 

KRSTI IN POKOPI 

Zakrament krsta so prejeli: Neja 

Ambrožič Krek, Anže Čavlovič, Zoja 

Kuhar, Ožbej Piško, Noah Prosen, 

Lovro Štern, Nik Štern. 

Zakrament pokopa je prejel Franc 

Markič.  

BOŽJA BESEDA 

20.10.2019 (29. nedelja med letom, 

misijonska nedelja): 2 Mz 17,8-13; Ps 

121,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Tim 3,14-4,2; 

Lk 18,1-8 (»Povedal jim je še priliko, 

kako morajo vedno moliti in se ne 

naveličati« Lk 18,1). 

27.10.2019 (30. nedelja med 

letom, žegnanjska nedelja): Sir 35,12-

14.16-18; Ps 34,2-3.17-18.19.23; 2 

Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 

(»Cestninar pa je stal daleč proč in 

govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni 

grešniku!‹« Lk 18,13). 

1.11.2019 (Vsi sveti, prvi petek 

v mesecu): Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 

1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12 (»Blagor žalost-

nim, kajti potolaženi bodo.« Mt 5,4). 

3.11.2019 (31. nedelja med 

letom, zahvalna nedelja): Mdr 11,22-

12,2; Ps 145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 

1,11-2,2; Lk 19,1-10 (»Stekel je nap-

rej in splezal na divjo smokvo, da bi 

ga videl, kajti moral bi iti tam mimo« 

Lk 19,4). 

10.11.2019 (32. nedelja med 

letom): 2 Mkb 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-

6.8.15; 2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38 ali 

20,27.34-38 (»Bog pa ni Bog mrtvih, 

ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 

Lk 20,38). 

VERNE DUŠE 

 

Vsak odrasel človek in tudi marsikateri otrok je že doživel smrt nekoga, ki mu je 

bil posebej blizu. Ne glede na to, kdaj in kako je naš bližnji odšel, nam njegovi zadnji 

dnevi, ure in včasih tudi minute ostanejo v posebej živem in dragocenem spominu. 

Ko bližnji umira, se svojci ob njem trudijo s skrbjo in bližino, da bi mu odhajanje 

čim bolj olajšali. Svojci poskrbijo za medicinsko pomoč, lajšanje bolečin in drugo mogo-

če udobje, da bi bilo trpljenje čim blažje. Mnogi za svojega umirajočega poskrbijo tudi 

duhovno. Duhovnik, ki ga pokličejo, mu podeli zakrament sprave, obhajilo ter zakrament 

bolniškega maziljenja, ki mu pomaga ob njegovem prehodu v večnost. 

Prehod v večnost je dejanje, ki ga umirajoči vedno naredi sam. Toda umirajoči v 

času umiranja v resnici ni sam. Svetniki, ki jim je bilo dano mistično doživeti proces 

umiranja, so napisali, da umirajočega še pred fizično smrtjo obkrožijo duhovna bitja – 

angeli, na prehodu v večnost pa ga pričakajo in spremljajo njegovi sorodniki in prijatelji, 

ki so umrli pred njim, Mati Marija in Bog. Vsi ti mu pridejo naproti, mu kažejo pot in mu 

pri preporodu v večnost pomagajo. To pa so bitja, ki jih umirajoči v tistih trenutkih naj-

bolj potrebuje in s katerimi se v zanj čudoviti notranji preobrazbi poveže na novi izkus-

tveni ravni. 

Na koncu zemeljskega življenja človeku ostane samo še duhovni svet in Bog. 

Tisti, ki ima pogum umreti sam, toliko bolj kaže, da je umrl v miru in zaupljivi poveza-

nosti z Bogom, s katerim je vzpostavil posebej močno vez. Za svojce, ki jih je zapustil 

žalostne, morda zmedene in prizadete, bo v resnici na poseben način prosil pri Bogu. 

Posredoval bo za mnoge duhovne milosti, v času njihovega prehoda pa jih bo pričakal 

tudi sam. Veliko zaupanje Bogu, ki ga je izrazil s svojim predanim odhodom, bo zanj 

sveta popotnica posebne vrednosti. 

Sv. Alfonz Ligvorij je rekel: »Kdor svojo smrt popolnoma izroči Bogu, naredi 

najpopolnejše možno dejanje božanske ljubezni. Podoben postane svetim mučencem, 

umrlim zaradi vere in iz ljubezni do Boga.« Svojci pa umirajoče lahko spremljamo in se 

z umrlimi povežemo preko zaupljive molitve, da bi bila njihova pot do Božjega Srca čim 

krajša in njihovo bivanje pri Bogu osrečujoče, tudi za nas še živeče na tem svetu. 
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PON 

14. 10. 

Kalist I., papež 7.30 Foltanovi 

19.00 Agni in Edi Brezovnik ter 

Zofija Triller 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

15. 10. 

Terezija Avilska, 

redovnica 

7.30 Roman in Matjaž Seljak 

19.00 Francka in starši Sagadin 

 

SRE 

16. 10. 

Marjeta, redovnica 7.30 starša Jernej in Ljudmila  

Jeršin 

19.00 Rozalija in Franc Potočnik 

 

ČET 

17. 10. 

Ignacij Antiohijski, 

mučenec 

7.30 + družina Poljanšek  

19.00 Franc in Francka Bartol 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

18. 10. 

Luka, evangelist 7.30 + družina Naglič 

19.00 po namenu 

 

SOB 

19. 10. 

Pavel od križa,  

duhovnik 

7.30 za srečno zadnjo uro 

19.00 starša Blaznik in Nada  

Grabnar 

19.00 pri sveti maši poje  

Gallus 

NED 

20. 10. 

 

29. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

MISIJONSKA 

8.00 za župnijo 

10.00 za zdravje na duši in telesu 

19.00 Mira in Edo Čermak 

- krstna nedelja 

10.00 sodelujejo veroučenci 

8. razreda 

- nabirka za misijone  

PON 

21. 10. 

Uršula, devica 7.30 Marija Pernuš 

19.00 Anica Likar, obl. 

 

TOR 

22. 10. 

Janez Pavel II., papež 7.30 po namenu 

19.00 Janez Kozina, obl. 

 

SRE 

23. 10. 

Severin, škof 7.30 Ana Križman 

19.00 + družini Zakrajšek in Škulj 

19.00 predstavitev Sensiplan 

ČET 

24. 10. 

Anton M. Claret, škof 7.30 Peter Grilc 

19.00 Franc Markič, 30. dan 

18.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

25. 10. 

Darinka, mučenka 

DAN SUVERENOSTI 

7.30 Mariji Kraljici miru za mir na 

svetu 

19.00 Marica Grobelnik, obl.  

 

SOB 

26. 10. 

Lucijan, mučenec 7.30 za zdravje 

19.00 starši Cilenšek 

19.00 pri sveti maši poje 

Ingenium Ensemble 

NED 

27. 10. 

30. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

ŽEGNANJSKA 

8.00 za župnijo 

10.00 Branimir Bračko 

19.00 Marijan Žitnik 

 

PON 

28. 10. 

Simon in Juda Tadej, 

apostola 

7.30  

19.00 Emilija Kralj 

 

TOR 

29. 10. 

Narcis, škof 7.30 

19.00 + Fajfarjevi 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14.00) 

SRE 

30. 10. 

Marcel, mučenec 7.30 Nikolaj Zaplotnik, obl. 

19.00 Minka in Franc Konc 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14.00) 

ČET 

31. 10. 

Bolfenk, škof 

DAN REFORMACIJE 

7.30  

19.00 Franc in Janez Šmid 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30-14.00) 

15h sv. maša za pobite med in po 

2. sv.vojni (križ za pokopališčem) 

18.00 adoracija pred Najsvetejšim 

PET 

01. 11. 

VSI SVETI 8.00 za župnijo 

10.00 Tončka Gašperin  

19.00 v čast Srcu Jezusovemu 

- prvi petek; dopoldne obhajilo 

bolnih na domu 

14.30 molitev za pokojne na 

pokopališču (pri vežicah) 

17.45 rožni venci za rajne(cerkev) 

20.00 molitev mladih na  

pokopališču (pri križu) 

SOB 

02. 11. 

Spomin vseh vernih 

rajnih 

7.00 + duhovniki 

7.30 + družina Rudolf 

8.00 

18.00 Marija Eržen 

- prva sobota 

NED 

03. 11. 

31. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

ZAHVALNA  

8.00 za župnijo 

10.00 + Peričevi  

19.00 starši Arhar 

- nabirka 5 EUR 

10.00 obnovitev zakonskih 

obljub (mašuje p. Markelj) 

PON 

04. 11. 

Karel Boromejski, škof 7.30 po namenu 

18.00 + Kozinovi 

 

TOR 

05. 11. 

Zaharija in Elizabeta, 

starši Janeza Krstnika 

7.30 brat Marjan in starši  

Anderlič ter Smeh  

18.00 Janko in Vinko Šorli 

 

SRE 

06. 11. 

Lenart, opat 9.00 v čast Svetemu Duhu  

 

9.00 somaševanje dekanijskih 

duhovnikov 

ČET 

07. 11. 

Ernest, opat 7.30 Dragica Žibert 

18.00 starša Gole in sestra Slavka 

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 sestanek ŽKK 

PET 

08. 11. 

Bogomir, škof 7.30 

18.00 Marjan Medved, 40. obl. in 

brat, sestre ter starši 

10.00 sveta maša v DUK 

SOB 

09. 11. 

Posvetitev  

lateranske bazilike 

7.30  

18.00 Jelka Kalan  

18.00 pri sv. maši poje Dlan 

18.45 Taizejska molitev 

NED 

10. 11. 

32. NEDELJA  

MED  

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Janez Blažun 

19.00 Janko in Lojzka Lokar 

7.00 izlet župnijskih sodelav-

cev (odhod izpred Čebelice) 


