
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
21. do 27. 10. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Miro in Jožeta Godunc 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + družino Bombač 

 torek:  
7.30 za + Stanka Klemenška 

za + Vinka Rebevška, greg.  
18.30 na čast Janezu Pavlu II. za  
  mlade 

      sreda:  
7.30 za + Angelo Kladnik 

18.30 za + Vinka Rebevška, greg. 

      četrtek:  
7.30 za + Rafaela Savski 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Antonijo Plahuta in  

sorodnike 

     petek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Marijo Kozmus 

      sobota:  
7.30 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Dragico Razboršek 

     NEDELJA  
8.00 za + Snežano in Aleša Prekrat 

za + Vinka Rebevška, greg. 
10.00 za + Štefana Volaska 

  za žive in rajne farane 
 

Misijonsko poslanstvo še ni do-
vršeno. Nebeški Oče, pomagaj 
nam, da bi se vsa ljudstva 
srečala z odrešujočo ljubeznijo 
in usmiljenjem Jezusa Kristusa.  
 

OZNANILA: 
 

● Danes je misijonska nedelja, ko molimo in 
zbiramo darove za misijonarje v zavesti, da smo 
vsi poklicani živeti in oznanjati evangelij. Starši 
ste prvi pričevalci in vzgojitelji za vero svojim 
otrokom. Kateheti in duhovniki vam pri tem 
pomagamo.  

 

● V naši ustanovi je začel vizitacijo predstojnik 
slovenske salezijanske inšpektorije g. Marko 
Košnik, ki opravlja službo edinosti in zvestobe 
don Boskovi karizmi.   

 

● Jutri ob 18. uri vabimo na pogovorno srečanje 
starše veroučencev 3. razreda, v torek ob isti 
uri starše 4. in 5. razreda, v sredo pa starše 1. 
in 2. razreda.  

 

● V torek ob 19. uri vabim člane ŽPS, Mpez, 
bralce, druge župnijske sodelavce in članice 
Karitas na srečanje z našim redovnim pred-
stojnikom. Tako boste iz prve roke zvedeli kaj 
več o delu salezijanske družine v Sloveniji, pa 
tudi o vključevanju laikov v naše poslanstvo.  

 

● Na praznik Vseh svetih in vernih duš dan bomo 
molili rožni venec in v novembru darovali sv. 
maše za rajne, katerih imena boste napisali na 
obrazec, ki je v kuvertah v avli. Vzemite tudi 
Glasilo, na voljo je še nova številka Don Boska.  

 

● Župnijska Karitas nudi sveče za na grobove. 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

21.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!3.!razreda!

22.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!4.!in!5.!r.!
23.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!1.!in!2.!r.!!

25.!10.!duhovni!ve"er!za!mlade!

!!1.!11.!Vsi!sveti!in!molitve!za!rajne!

!!2.!11.!dan!vernih!du�!
!!3.!11.!zahvalna!nedelja!

!!4.!11.!sre"anje!bralcev!Bo�je!besede!

!!9.!11.!zahvalna!ma�a!zakonskih!jubilantov!
!

20. 10. 2019               29. nedelja med letom        Leto XV. št. 42 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
2 Mojzesova 17,8-13 
Psalm!121!
2 Timoteju 3,14-4,2 
Luka 18,1-8 

 

Ko je Mojzes držal roke 
kvišku, je zmagoval Izrael, ko 
pa jih je povesil, je zmagoval 
Amálek. Aron in Hur sta mu 
podpirala roke. Tako so 
njegove roke ostale trdne vse 
do sončnega zahoda. 
 

Moja pomoč prihaja od Gospoda. 
 

Vse Pismo je navdihnjeno od 
Boga in koristno za pouče-
vanje, svarjenje, za pobolj-
ševanje in vzgojo v pra-
vičnosti, da bi bil Božji 
človek popoln in pripravljen 
za vsako dobro delo. 
 

Ali Bog ne bo pomagal do 
pravice svojim izvoljenim, ki 
noč in dan vpijejo k njemu? 
Povem vam: Hitro jim bo 
pomagal do pravice. Toda ali 
bo Sin človekov, ko pride, 
našel vero na zemlji? 

!
 

 
 

Raznovrstne prošnje za sprejem v šolo, na 
delovno mesto, za priznanje davčne 

olajšave sklenemo z upanjem na ugodno 
rešitev. Kakšne vse prošnje polagamo na 

oltar? Kakšne misli ali skrbi nas 
obremenjujejo pri bogoslužju? Ali je sploh 
vredno moliti, ko se stvari ne spremenijo? 

Čeprav se zdi, da Gospod odlaša z 
uslišanjem naših prošenj, je prav, da 

vztrajamo, saj s tem pokažemo, da smo 
resni prosilci, da trdno upamo na dobro 

rešitev, saj Bog drugačne sploh ne pozna. 
Osebna in skupna molitev je naše 

poslanstvo za rast Božjega kraljestva, za 

širjenje veselega oznanila o Božji dobroti. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

KRŠČENI IN 
POSLANI 

 

Misijonska razsežnost Cer-

kve je bistvena sestavina na-

šega dela in našega oznanjeva-

nja. Dve tretjini človeštva še ne 

ve nič o odrešenju. Kristus vsakega od nas zavezuje 

in kliče k misijonskemu delu: ene, naj gredo v misi-

jone, druge, naj bomo misijonarji doma z vso odpr-

tostjo, povezanostjo, molitvijo in pomočjo, ki jo po-

trebujejo naši misijonarji v misijonskih deželah. 

Namen vseh pobud, ki so na voljo v izrednem 

misijonskem mesecu je, spet prebuditi v vernikih in 

v ljudeh dobre volje misijonsko zavest, da se bomo 

z novim zagonom in poletom posvetili misijon-

skemu poslanstvu, da se ne zmanjša misijonska za-

vest med nami, ki je v Sloveniji že dolgo močna in 

živa. Ponosni in Bogu hvaležni smo, da je iz našega 

naroda poklical toliko oznanjevalcev in sodelavcev v 

Božjem kraljestvu. Gre za našo globoko osebno po-

vezanost v veri, v molitvi, zanimanju in delu za ve-

dno večji razcvet misijonskega poslanstva. Vsi se 

moramo dati razsvetliti od Božje luči, ki sveti nad 

nami. Posebno še mladi so poklicani, naj se vključijo 

v skupno misijonsko odgovornost, ki potrebuje nji-

hovo bogato domišljijo in ustvarjalnost. 

Naše življenje in poslanstvo dobita smisel v Je-

zusu Kristusu. Nikoli ne bomo prenehali govoriti o 

Njem. On je luč. On je resnica. On je Kruh, vir žive 

vode za našo lakoto in žejo. On je Pastir, naš vodnik, 

naš zgled, naša tolažba in naš brat (papež Pavel VI.). 

Metod Pirih, škof 
 

SPOMINI rajnih 
 

Blizu je praznik Vseh svetih in dan spomina ter 

molitev za naše rajne. Kot je običaj v naši župniji, 

lahko na priložen formularček, ki je v kuverti na 

polički za tisk, napišete imena svojih pokojnih, ki bi 

jih imenovali pri skupni molitvi rožnega venca in 

zanje opravili 5 svetih maš. Te izpolnjene obrazce 

oddajte pri sv. maši prihodnjo nedeljo ali najkasneje 

do 30. oktobra.  
 

ZAHVALNA NEDELJA 
 

bo letos 3. novembra, ko se bomo s sv. mašo in 

zahvalno pesmijo Bogu zahvalili za sadove zem-

lje, za Božji blagoslov in varstvo v tem letu. Ob 

tej priložnosti boste pred oltar v znamenje 

hvaležnosti lahko prinesli vrečke za darovi za 

Karitas, oz. za revne družine. Vrečke dobite v 

avli. 

VIZITACIJA  
 

V redovnih skupnostih je velikega pomena 

uradni obisk višjega prestojnika, ki ima nalogo, 

da preveri življenje in delo v posamezni 

skupnosti, potek apostolskega in vzgojnega 

dela. Ker v našem poslanstvu sodelujete tudi 

laiki, je zaželjeno srečanje s sodelavci. 

Predstojnik naj bi se ob tej priložnosti srečal 

tudi s krajevnim škofom.  
 

ZAKONSKI 

JUBILANTI 
 

Ob zahvalni nedelji se 

s hvaležnostjo spom-

nimo tudi zakonskih 

jubilantov. Vztrajati na pravi poti, biti zvest 

Bogu in sočloveku je možno le z Božjo pomočjo. 

Hvaležnost za ta dar bomo izrazili s skupnim 

srečanjem, sv. mašo, z obnovitvijo zakonske 

obljube ter z druženjem v soboto 9. novembra 

ob 18.30.  

Jubilanti, ki praznujete okroglo obletnico 

svoje zakonske zveze (od 5 let dalje), sporočite 

svojo namero o sodelovanju g. župniku do 

praznika Vseh svetih.  

 

 
YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade
 

77. KAJ POMENI: JEZUS 

JE PRAVI BOG IN PRAVI 

ČLOVEK? 
 

V Jezusu je Bog resnično 
postal eden izmed nas in s 

tem naš brat; vendar pa ni 
prenehal hkrati biti Bog in 

s tem naš Gospod. Iz ne-
bes je prišel zaradi nas in 

zaradi našega zveličanja. 
 

Cerkev si je dolgo prizade-

vala izraziti odnos med bo-

žanstvom in človečnostjo v 
Jezusu Kristusu. Ti dve na-

ravi si med seboj ne konkuri-

rata, tako da bi bil Jezus le 

deloma Bog in deloma člo-
vek. Poznamo več zmotnih 
razlag, n.pr. da je Jezus le 

navidez sprejel človeško 
telo, ali da sta v Jezusu dve 

osebi, ali pa da se je v njem 

človeška narava izgubila v 
Božji. O tem so na široko 
razpravljali na koncilih v pr-

vih stoletjih. Cerkev vztraja v 

veri, da je Jezus v eni osebi 

pravi Bog in pravi človek. Je-

zus je trpel v telesu in umrl 

telesno, a je kot Bog vstal od 

mrtvih. S tem nas je kot Božji 
Sin rešil iz ujetništva greha, 

spravil z Očetom in omogočil 
zveličanje. V Jezusu imamo 
odslej zaupljiv dostop do 

Očeta v nebesih. 
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Uršula, mučenka  

T Janez Pavel II. papež 

S Janez Kapistran, duhovnik  

Č Anton M. Klaret, škof  

P Darinka, mučenka  

S Lucijan, mučenec  

N Sabina, mučenka  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 
 

LUČ in življenje sta prabe-
sedi našega jezika. Življenje 
potrebuje luč, vse živo stre-

mi k luči. Na začetku Sve-
tega pisma, v poročilu o za-
četku, je stvarjenjski klic Bo-

ga: »Bodi svetloba« (1 Mz 
1,3). V Janezovem evange-

liju se Jezus sam imenuje 

luč sveta. Luč je tudi eden 

najpomembnejših simbolov 
bogoslužja kot luč sveč, zla-
sti velikonočne sveče, ki jo 
na začetku velikonočnega 
praznovanja prinesemo v 

povsem temno cerkev. Zla-

sti pa je simbol sončna sve-
tloba, ki zjutraj, začenši pri 
vzhodnih vratih polagoma 

zajame cerkveni prostor, 

zvečer pa pisanim oknom 
na zahodu podeli, da po-

slednjič zažarijo. »In luč 
sveti v temi,« (Jn 1,5) je za-
pisano v evangeliju. Pesnik 

je uvidel: »Duše, ki hodijo v 
luči, pojejo hvalnico luči. 
Tiste, ki tavajo v temi, ope-

vajo temo.«   


