
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
4. do 10. 11. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Angelo Mohorčič 

18.30 za + Franca in Hermino 

 Golhleb 

 torek:  
7.30 za + Jožeta Kneza 

18.30 za + Nado in Franca Bohorč 

    ter Franca Žavski  

      sreda:  
7.30 za + Franca Breznika 

 po namenu (Sodin) 

18.30 za + Franca Ferleža 

      četrtek:  
7.30 za + Janeza Gorenaka, obl., 

     starše Kramaršek in Ostrožnik 

18.30 za + Marijo Kozmus 

     petek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

18.30 za + Staneta Lončarja, 
   rajne Ramšak in Brečko 

      sobota:  
7.30 za + iz Spominov 

 za + družini Oselj in Tičar 

18.30 za + družino Mlakar  

     NEDELJA  
8.00 za + Marjana Ojstrška 

za žive in rajne farane 

10.00 za + Milico Šlosar, obl. 
 
 

      Spomni se o Jezus mili, 

da so zame te umorili, 

tisti dan se me usmili. 

       Saj si iz ljubezni same 

me iskal, vzel križ na rame, 

naj ne bo zaman to zame! 
 

OZNANILA: 
 

● Če res želimo srečati Jezusa, se nam bo gotovo 
dal spoznati. Seveda najprej v svetih zname-
njih, ki jih je on sam postavil. Kdor omalovažuje  
zakramente, zavrača Kristusa.  

 

● Bog povrni za današnjo nabirko za potrebe 
župnije. V imenu Karitasa pa se zahvaljujemo 
vsem, ki ste pri njih nabavili sveče in prinesli 
pred oltar vrečke z darovi za potrebne.  

 

● Jutri ob 19. uri bo sestanek bralcev Božje 
besede. Vabljeni. 

 

● V četrtek ob 18. uri bo sestanek za tiste starše 
veroučencev 3. razreda, ki se zadnjega srečanja 
niste mogli udeležiti. 

 

● Predvideno srečanje in zahvala zakonskih 
jubilantov v soboto odpade, ker ni bilo prijav. 

 

● Prihodnjo nedeljo nas bodo obiskali člani 
Društva prostovoljcev  Vincencijeve zveze do-
brote. Priporočen prispevek za Vincencijev ko-
ledar je 10 evrov, ki bo namenjen gradnji hiše 
za družino brez doma. Vabljeni, da podprete 
akcijo. 

 

● V župniji se je ustanovila zakonska skupina, ki 
se vsak prvi ponedeljek srečuje in razpravlja o 
življenjskih, vzgojnih in verskih vprašanjih. Va-
bijo še kakšen zakonski par, da se jim pridruži. 
Srečanje bo jutri ob 18. uri v prvi veroučni 
učilnici. 

 

● Vzemite Glasilo, na voljo sta še reviji Ognjišče 
in Don Bosko. 

 

● Za vse darove in milosti, ki smo jih po Božji 
dobroti deležni, zapojmo še zahvalno pesem.  

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!3.!11.!zahvalna!nedelja!
!!4.!11.!sre"anje!bralcev!BB!in!zakonske!skupine!
!!7.!11.!ponovljen!sestanek!za!star�e!3.!razreda!
11.!11.!seja!�PS!
!

3. 11. 2019               31. nedelja med letom        Leto XV. št. 44 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Knjiga modrosti 11,22-12,2 
Psalm!145!
2 Tesaloničanom 1,11-2,2 
Luka 19,1-10 

 

Ljubitelj življenja, tvoj 
neminljivi duh je v vsem. 
Zato tiste, ki padajo, kaznuješ 
po malem. Opominjaš jih, v 
čem so grešili, in opominjaš, 
naj se odvrnejo od hudobije in 
verujejo vate, Gospod. 
 

Moj Bog in moj Kralj, hočem 
te poveličevati. 
 

Zmeraj prósimo za vas, da bi 
vas naš Bog spoznal za 
vredne poklica in da bi s 
svojo močjo izpolnil vse vaše 
hrepenenje po dobrem ter 
udejanjil vašo vero. 
 

Jezus je rekel: »Zahej, danes 
moram ostati v tvoji hiši.« In 
stopil je hitro dol in ga z 
veseljem sprejel. Jezus mu je 
rekel: »Danes je v tej hiši 
prišlo zveličanje, ker je tudi 
on Abrahamov sin. 
!

 

 

 
 

Kaj vse nam je samoumevno? Da smo na 

toplem, da nas ne pesti pomanjkanje, da 

lahko hodimo v šolo ali v službo, da si 
privoščimo počitnice in izlete, da smo 

zdravi, da … Pa je vse to res samoumevno? 
Za mnoge prav gotovo ne. Žal šele 

pomanjkanje neke dobrine ali vrednote 

človeku prebudi spoznanje, da je vse dar. 

Zato se spodobi, da se pogosto zahvalimo 

Bogu za vse kar smo in kar imamo. Na 

zemlji je zrasla hrana za telo, pri maši 
smo prejeli hrano za dušo, Božja beseda 

nam je dala smernice za življenje, 
blagoslov nas je ohranjal v duhovni 

kondiciji in varoval pred zlom. Uf, za 

ogromno stvari bi se morali zahvaliti!   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

OB ZAHVALNI NEDELJI 
 

Franc Zore, nadškof in metropolit: 
»Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime, 

oznanjajte med narodi njegova dela, razglašajte, da 
je vzvišeno njegovo ime« (Iz 12,14). Ob zahvalni ne-

delji smo povabljeni, da tudi mi pomislimo, komu in 

kako naj se zahvalimo za vse dobro, kar nam je sto-

ril. Komu? Samo po sebi nam pride misel, da se mo-

ramo zahvaliti Gospodu Bogu, od katerega prihaja 

»vsak dober dar in popolno darilo« (Jak 1,17).  

Bog je »dobrota, vsa dobrota, najvišja do-
brota«, kakor je sv. Frančišek Asiški zapisal bratu Le-
onu. Ljubezen do Boga pa lahko kažemo preko lju-
bezni do bližnjih, kakor je povedal Jezus: »Kar koli 
ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili« (Mt 25,40). Zato lahko upravičeno 
sklepamo, da je s hvaležnostjo in zahvalo podobno. 
Če ljubezen do Boga kažemo z ljubeznijo do bližnjih, 
tudi hvaležnost do Boga lahko kažemo z ljubeznijo 
do bližnjih. 

dr. Peter Štumpf, škof: 

Dobremu Bogu hvala tudi za zmožnost našega 
srca, da lahko njemu in drug drugemu nenehno iz-

rekamo »hvala«. Odgovornost do zahvaljevanja 

spada tudi k vzgoji otrok. Čeprav je takšna vzgoja pri 
mnogih družinah skoraj povsem odsotna, pa je ne 
moremo prezreti v veroučnih učilnicah in drugih 
župnijskih prostorih. Hvaležen otrok nakazuje, da bo 
postal dober človek. Hvaležen otrok je dosti boj raz-

položljiv za versko vzgojo kot nehvaležen. Hvalež-
nost otroka odpira k spoznanju, da so mu darovi po-

darjeni iz ljubezni. V hvaležnosti namreč dobiva 
spodbudo, da tudi sam tako dela. Hvaležnemu 
otroku ne bo težko priti do Kristusove skrivnosti in 
jo spoznati kot milost, v kateri bo vedno čutil veselje 

do življenja. V tej milosti se bo počutil sprejetega od 
Boga in staršev. Občutek te sprejetosti ga bo nagibal 
k veselju in želji, da darove, ki jih je prejel, deli tudi 
z drugimi. 

Rok Metličar, škofijski upravitelj: 

Pred nami so močne vsebine meseca novem-
bra: zahvalna nedelja, svetovni dan ubogih, teden 

zaporov, teden Karitas. Skupni okvir dogodkov 

lahko ubesedimo s hvaležnost in usmiljenje. Pra-

vijo, da nasprotje hvaležnosti ni nehvaležnost, am-
pak brezbrižnost. Želim se zahvaliti vsem, ki ste v 

sebi zatrli brezbrižnost in po svojih močeh v danih 
situacijah skušali pomagati in ustvarjati tam, kjer ste 
začutili stisko in potrebo po pomoči. 

Tone Lipar, župnik 

Pred oltarjem so cvetovi in sadovi zemlje. Po-

trebno jih je bilo posejati ali posaditi, da je Bog lahko 

dal rast in zorenje. Dragocenejši sad Božje ljubezni 
pa smo mi, njegovi ljubljeni otroci, vsak s svojim po-

klicem in poslanstvom, s svojo življenjsko zgodbo. Z 

nami je Gospod sklenil 'pogodbo sodelovanja', da 

lahko uporablja naše srce in roke, naš razum in vo-

ljo, da v njegovem imenu delamo dobro in z njim 

gradimo Božje kraljestvo.  

Zato hvala članom ŽPS, pevcem mešanega in 
otroškega zbora, bralcem Božje besede, ministran-
tom, sodelavkam Karitas, krasilki in snažilkam, glas-

benim sodelavcem in katehetom, dobrotnikom in 

molivcem, pa tudi animatorjem in sodelavcem v 

SMC. Hvala staršem, ki vzgajate otroke po obljubi, ki 

ste jo dali pri njihovem krstu. Naj se po vseh širi 
Božja slava. 

 

POMANJKANJE DUHOVNIKOV – UKINJANJE ŽUPNIJ 
 

V ljubljanski nadškofiji bo s 1. januarjem 2020 

prenehalo obstajati 12 župnij. Ljudje marsikje to 

sprejmemo z žalostjo ali celo ogorčenjem, saj me-

nijo, da so s tem ponižani. V bistvu pa gre za po-
manjkanje duhovnikov. Večina vernikov pride k 
maši s prevoznimi sredstvi, zato kakšen kilometer 

več ne bi smela biti ovira za obisk cerkve v večji žup-
niji, podobno kot smo navajeni glede vožnje v šolo 

in v trgovske centre. Predvsem pa kot zavzeti in pre-

pričani kristjani molimo za nove duhovne poklice!   

 

 
 

  

 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

84-85. ZAKAJ JE MARIJA 

TUDI NAŠA MATI? 
 

Po Marijini privolitvi se je 

zgodilo Božje učlovečenje. 
Marija je naša mati, ker 
nam jo je Kristus, Gospod, 

dal za mater. 
 

Angelu, ki ji je povedal, da bo 

rodila »Sina Najvišjega«, je 

Marija odgovorila: »Glej, 

Gospodova služabnica sem, 
zgodi se mi po tvoji besedi« 

(Lk 1,38). Odrešenje človeš-
tva po Jezusu Kristusu se to-

rej začne z Božjim vpraša-
njem, človekovim svobodnim 

pristankom – in Marijino no-

sečnostjo, ki se je zgodila 
brez sodelovanja njenega 

zakonitega moža. Po tako 

nenavadnih poteh je Marija 

za nas postala 'vrata zveliča-
nja'. »Žena, glej, tvoj sin … 

glej, tvoja mati!« (Jn 19,26-

27) Te besede, ki jih je Jezus 

s križa povedal Janezu, je 
Cerkev vedno razumela kot 

zaupanje celotne Cerkve 

Mariji. Tako je Marija tudi 

naša mati. Smemo jo klicati 
in jo prositi za priprošnjo pri 
Bogu. »Kolikor bolj živi Cer-
kev po Marijini podobi, toliko 

bolj materinska postaja, to-

liko več se v njej rodi novega 

iz Boga« (brat Roger Schutz).  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Karel Boromejski, škof  
T Zaharija in Elizabeta, starša 

         Janeza Krstnika  

S Lenart, opat  

Č Ernest, opat  
P Bogomir, škof 

S Posvetitev lateranske bazilike 

N Leon Veliki, papež  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

VELIKONOČNA SVEČA 
spada med osrednje simbole 

velikonočnega praznovanja 

in jo prižgemo od blagoslov-

ljenega ognja pred cerkvijo. 

Na sveči je podoba križa in 

vstalega Gospoda. Pet zrn 

kadila pomeni pet Jezusovih 

ran. Svečo nesemo na čelu 
procesije v temno cerkev. 

Plamen te sveče spominja na 
ognjeni steber, v katerem je 

Bog zaveze hodil ponoči pred 

izraelskim ljudstvom na poti v 

svobodo. Sveča pa je pred-

vsem simbol Kristusa. Kdor 

gre v procesiji za to svečo, se 

spomni Jezusovih besed: 

»Jaz sem luč sveta. Kdor 
hodi za menoj, ne bo hodil v 

temi, temveč bo imel luč živ-
ljenja.« (Jn 8,12) Po vstopu v 

cerkev zaslišimo vzklik Kri-
stusova luč, na katerega od-

govorimo z Bogu hvala. Veli-

čino in pomen te sveče 
opeva velikonočna hvalnica. 

Sveča gori pri bogoslužju v 
velikonočnem času in pri 

obredu sv. krsta. 


