
    

                                    GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

 
PONEDELJEK 23. 10. 
JANEZ KAPISTRAN, DUH.  

18.00 
 

ZA MILOST OZDRAVLJENJA 

TOREK 24. 10. 
ANTON M. KLARET, ŠKOF 

18.00                                    † HELENA BOGATAJ, OBL. 

SREDA 25. 10. 
DARINKA, MUČ. 

18.00 
 

† LOVRO IN KATARINA ROZMAN 

ČETRTEK 26. 10. 
LUCIJAN, MUČ. 

18.00 † FRANC POGAČNIK 

PETEK 27. 10. 
SABINA AVILSKA, MUČ. 

                                
9.00 

18.00 

ZA ZDRAVJE 
† JOŽICA ARTIČEK IN STARŠI 

SOBOTA 28. 10. 
SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA 

DOM: 10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† OLGA RESMAN 

NEDELJA 29. 10. 
30. NEDELJA MED LETOM - 
ŽEGNANJSKA 

8.00 
10.00 

† STARŠI ROZMAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 30. 10. 
MARCEL, MUČ.  

18.00 
 

† JANEZ ŠAREC 

TOREK 31. 10. 
VOLBENK, ŠKOF 

18.00                                    † KATI IN LADO ZUPAN 

SREDA 1. 11. 
VSI SVETI 

8.00 
10.00 
18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS 
† CIRIL ŽUPAN 

ČETRTEK 2. 11. 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

9.00 
18.00 

† FARANI IN DOBROTNIKI 
ŽIVI IN † GREGORČEVI 

PETEK 3. 11. 
VIKTORIN PTUJSKI, ŠKOF 

                                
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE GREŠNIKOV 

SOBOTA 4. 11. 
KAREL BOROMEJSKI, ŠKOF 

DOM: 10.00 
18.00 

V DOBER NAMEN 
ZA ŽIVE IN † BEGUŠEVE 

NEDELJA 5. 11. 
31. NEDELJA MED LETOM - 
ZAHVALNA 

8.00 
10.00  

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† LADO ERŽEN 

PONEDELJEK 6. 11. 
LENART, OPAT 

18.00 † CENKA IN PAVEL ČERNE 

TOREK 7. 11. 
ERNEST, OPAT 

7.00 USTANOVNA MAŠA 

SREDA 8. 11. 
BOGOMIR, ŠKOF 

18.00 † JOŽE SITAR, OBL. 

ČETRTEK 9. 11. 
POSVETITEV LATERANSKE 
BAZILIKE 

18.00 ZA BOŽJE VARSTVO VNUKA 

PETEK 10. 11. 
LEON VELIKI, PAPEŽ, UČ. 

18.00 † ANGELA FISTER, OBL. 

SOBOTA 11. 11. 
MARTIN ŠKOF 

DOM: 10.00 
18.00 

V DOBER NAMEN 
† ANDREJ DIJAK 

NEDELJA 12. 11. 
32. NEDELJA MED LETOM 
JOZAFAT, ŠK., MUČ. 

 8.00 
10.00 

† STANISLAV IN FRANCKA 
REHBERGER 
† FILIP ILIJANIČ, OBL. 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 

 

 

 

 

 

Dragi prijatelji! Mesec oktober je prav tako kot mesec maj, posvečen naši nebeški 
Materi Mariji. V maju ji nabiramo šmarnice – duhovne šopke, v oktobru pa ji 
pletemo vence iz »najlepših jesenskih rož«, častimo jo z molitvijo rožnega venca. 
Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz 
otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Sredi 16. stoletja je 
krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški 
osvajalci. 7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je 
bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, 
zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja 
praznik Marije Zmagovalke. Med papeži je molitev rožnega venca najbolj širil Leon 
XIII. (1878-1903), ki je o njem napisal kar 16 apostolskih pisem, v katerih je toplo 
priporočal vsakdanjo molitev rožnega venca, mesec oktober pa je razglasil za 
mesec rožnega venca. Močna spodbuda za molitev rožnega venca so bila Marijina 
prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi leta 1917. Bernardki v Lurdu se je 
nebeška Gospa prikazovala z rožnim vencem v roki. Papež Janez Pavel II. je 16. 
oktobra 2002, ob vstopu v 25. leto svoje papeške službe, napovedal »leto rožnega 
venca«. V rožni venec je uvedel pet novih skrivnosti – skrivnosti svetlobe, ob katerih 
premišljujemo o Jezusovem javnem delovanju.  
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Naj nam bo molitev rožnega venca, ki jo molijo tako preprosti ljudje kot intelektualci, v 
spodbudo, da bomo kot posamezniki in narod blagoslovljeni Marijini otroci. »Pomembno 
je, da si v dnevu določimo čas, ko se lahko v miru in ponižnosti srečamo z Bogom« je dejala 
Marija v enem izmed svojih sporočil v Medžugorju. Sveti Frančišek Saleški je dejal: »Vsak 
dan si vzemi pol ure za molitev, če pa imaš veliko dela – takrat pa si vzemi eno uro.« Naj 
si vsak izbere svoj namen in se zanj resnično potrudi. 

 

NAŠI RAJNI: Marijan Pretnar, Žale 15, Radovljica; Alojzij Slavko Kene, Jurčičeva 
5, Radovljica; Marjeta Kobler, roj. Bricelj, Gregorčičeva ul. 11, Ljubljana. Gospod, 
daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI KRŠČENCI: EVA RESMAN,hči Anžeta Resmana in Špele, roj. Opalk, 
Radovljica; MARKO HAJZERI, sin Safeta Hajzerija in Metke, roj. Flajs, Radovljica; 
LILA-LILIJANA, hči Primoža Špacapana in Katre, roj. Toplak, Lj.-Bežigrad; NIKA 
ROZMAN, hči Boruta Rozmana in Saše, roj. Podobnik, Radovljica; TJAŠA 
PARADIŽ, hči Andraža Paradiža in Mojce Lah, Radovljica; VALTER AJDIŠEK, sin 
Jureta Ajdiška in Eme, roj. Papler, Radovljica; TINA TONEJC, hči Aleša Tonejca 
in Nine Erzar, Mošnje. ČESTITAMO.   
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v 
župnijski kapeli. Vabljeni. 
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v župnijsko kapelo 
k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 14. 10. Resman – Fajdiga; 28. 10. st. zakonci; 4. 11. 
pritrkovalci; 18. 11. Pristov – Resman; 2. 12. ml. zakonci; 16. 12. Uršič – Fajdiga. 
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni tudi ostali, 
da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne običajno ob 8.00 oz. 
po dogovoru. Zaradi obnove cerkve je cerkev bolj prašna, zato prosim vse, ki ste 
pripravljeni pomagati pri čiščenju cerkve, da se pridružite kakšni skupini, ki že čisti 
cerkev. 
 

MINISTRANTI: 
V prihodnjem letu bo ministrantsko skupino prevzel Vid Urh. Ministrantske vaje 
bodo po maši ob 10.00 vsako 2. in 4. nedeljo in bodo trajale približno eno 
uro. Vabljeni ste novi ministranti - javite se na številko 040 128 720. 
 

PREDAVANJA v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici (KD Sotočje): 
13. 10. (18.30) Marijan Veternik: Pričevanje eksorcista 
27. 10. (19.00) Melita Silvester: Vdihniti življenje življenju 
17. 11. (18.30) A. Bole Vrabec: Sv. Edith Stein 
1. 12. (18.30) Matej Geršič, Sledovi krščanstva in pokrajine v severovzhodni 
Afriki 
 

BRALCI BERIL VABLJENI V SOBOTO 7. OKTOBRA ob 10.00 v Slomškovo 
dvorano na retoriko. Potekalo bo v času od 10. do 12.00. Sledi odmor in se 
nadaljuje do 15.00. 
 

 
SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE bo v četrtek 19. 10. ob 19.00 v 
Slomškovi dvorani v župnišču. Srečanje bo vodila dr. Polona Vesel 
Mušič. 
 

Družinska sv. maša bo v nedeljo 5. 11. ob 10.00. 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek 2. 10. ob 19.00 in 6. 11. ob 19.00. Člani 
vabljeni k maši in k molitvi za nove duhovne poklice. 
 
Medškofijski odbor za družino skupaj s skupnostjo razvezanih SRCE 
pripravlja vseslovensko srečanje ločenih, ki bo v soboto 21. oktobra 
2017 od 10. do 15. ure pri sv. Jožefu v Ljubljani. Vabljeni. 

 

POTEK BOGOSLUŽIJ IN POBOŽNOSTI V PRAZNIČNIH DNEH: 
 

1. NOVEMBER, DAN VSEH SVETIH je zapovedan praznik! Za svoja nebesa 
in srečno večnost naših dragih, se ta dan udeležimo sv. maše. Obisk pokopališč 
ne more nadomestiti zakramentalne navzočnosti Boga. 
SVETE MAŠE bodo ob 8.00, 10.00 in 18.00 v župnijski cerkvi. 
MOLITVE ZA RAJNE bodo ob 11.15 POD PUSTIM GRADOM, ob 14.15 na 
NOVEM POKOPALIŠČU in ob 14.30 na STAREM POKOPALIŠČU  v 
Radovljici. 
MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v župnijski 
cerkvi sv. Petra ob 17.00. 
 

2. NOVEMBER, DAN VERNIH DUŠ: 
 

SVETE MAŠE bodo ob 9.00 in 18.00 v župnijski cerkvi sv. Petra. 
MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v župnijski 
cerkvi sv. Petra ob 8.00. 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v naši župniji bo v 
petek 27. oktobra. na ta dan si vsi župljani, stari in mladi, zavestno vzemimo 
čas za molitev in češčenje. V cerkev pridite kadarkoli čez dan. Kot vabilo in 
spodbuda pa velja naslednji razpored: ob 9.00 MAŠA; 10.00 molitev za mir 
(Predtrg), ob 11.00 molitev za nove duhovne poklice (Mesto in Podmesto); od 
12.00 do 14.00 Sveto Rešnje Telo ne bo izpostavljeno; ob 14.00 molitev za 
blagoslov družin (Molitvene skupine); ob 15.00 tiho češčenje; ob 16.00 molitev 
za blagoslov otrok (otroci in mladina); ob 17.00 za blagoslov polja (Lancovo); 
ob 17.30 rožni venec za ozdravitev družinskih korenin…(člani ŽPS, pevci…) ob 
18.00 slovesne litanije Srca Jezusovega in sveta maša. 
 

ZAHVALNA NEDELJA (5. november)  
Zahvalna nedelja je priložnost, ko se darežljivemu Bogu zahvaljujemo za vse 
dobrote, ki jih vsak dan prejemamo od Njega. Pri sveti maši se bomo zahvalili 
za zemeljske dobrote, ki smo jih bili čez leto deležni. Hvaležni smo za dar 
življenja, za naše starše, družinske člane, za zdravje, za modrost, dar vere, za 
delo, za bogoslovca Roka in vse duhovnike, ki izhajajo iz naše župnije, hvaležni 
smo še za veliko stvari, zato bomo na zahvalno nedeljo dobremu Bogu 



    

hvaležnih src zapeli ZAHVALNO PESEM in se s tem priporočili, da bomo tudi v 
prihodnje blagoslovljeni in obdarjeni. Zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo prvo 
nedeljo v novembru po prazniku vseh svetih. Praznik zahvale so poznala že primitivna 
ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope 
ali enoletno jagnje. Praznik zahvale je dan hvaležnosti ne le za pridelke zemlje, ampak 
tudi za darove, kot so vera, znanje, dobrota, čas, služba, dom, zakon, otroci, 
duhovništvo, solidarnost, poštenost … Zato bomo oltar okrasili s poljskimi pridelki, 
knjigami in drugimi darovi. 
 

ŽUPNIKOVA ZAHVALA Ob zahvalni nedelji je priložnost, da se zahvalim vsem, ki 
z molitvijo in darovanim trpljenjem kličete Božji blagoslov na našo župnijo. Hvala 
vsem, ki se trudite z vzgojo mladih rodov, vsem, ki darujete svoj čas za duhovno 
rast mladih generacij. Hvala vsem, ki pomagate pri delu v naši župniji: ki skrbite za 
cerkev, ki je Božje svetišče in zato vedno lepa in okrašena, vsem, ki skrbite za 
okolico in lepo liturgijo, ki radi priskočite na pomoč... Hvala vsem, ki s svojimi darovi 
pomagate, da župnija lahko deluje. Hvala vam, ki darujete za svete maše – to so 
duhovnikovi prihodki in od teh duhovniki živimo. Hvala vsem, ki ste v času obnove 
naše župnijske cerkve velikodušno priskočili na pomoč. župnik Andrej 
 

MOLITVE ZA RAJNE – »OČENAŠI« 
Ob spominu na naše rajne v mesecu novembru, lahko namesto pretiranega 
cvetja in odvečnih sveč po grobovih, darujete za tako imenovane »očenaše«. 
Tudi ob pogrebih naše rajne spremljajo pogosto bogati venci in kupi sveč, molitve 
pa je malo. Z naročilom »očenašev« lahko vsaj nekoliko popravimo naš odnos do 
rajnih. Cvetje in sveče jim ne morejo več koristiti – molitev pa je naša vez z njimi 
(s starši, sorodniki in prijatelji, ki so že odšli) in jim lahko pomagamo k njihovemu 
zveličanju, da bodo lahko čim prej uzrli obraz neskončno svetega Boga. S tem 
molitvenim spominom in prostovoljnim darom naredimo dobro delo in sebe 
usmerjamo na pot evangeljskega, krščanskega življenja. 
Očenaše lahko naročite do praznika VSEH SVETIH – imena rajnih, za katere želite 
naročiti očenaše napišite spodaj in listek oddajte skupaj s prostovoljnim darom v 
cerkvi v nabiralnih pod korom.   
Za rajne bomo skupaj molili (eno desetko) ob delavniških mašah v župnijski 
cerkvi. List dobite zadaj pod korom. 
 

BOLNIŠKO MAZILJENJE: kdo, kdaj, pogoji? SVETO PISMO nam govori: »Če 
kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med 
vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem 
imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; 
če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in 
molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev 
pravičnega.« (Jak 5,13-16). KDO naj prejme bolniško maziljenje? Zakrament je 
namenjen vsem, ki hudo zbolijo in je v nevarnosti njihovo življenje. Prav tako je 
namenjen vsem tistim, ki v sebi nosijo težke rane, povzročene od raznih oblik zla in 
trpljenja. Bolnik je vabljen, da sam prosi za podelitev zakramenta bolniškega 
maziljenja. Če je bolnik pri zavesti, naj sam zaprosi za prejem bolniškega maziljenja 
in ne njegovi svojci. Šele kadar je bolnik v nezavesti ali je močno okrnjeno njegovo 
zaznavanje, podelimo zakrament, če zanj prosijo svojci in prijatelji, ki jamčijo, da bi 

ga, če bi bil pri zavesti, želel prejeti. Mrtvim zakramenta ne podeljujemo. KDAJ 
naj prejmemo zakrament bolniškega maziljenja? Zakrament lahko prejmemo 
v bolezni in trpljenju. Nikoli ne odlašajmo! Bolnikom, ki sami niso sposobni 
poklicati duhovnika, so dolžni za bolniško maziljenje in druge zakramente iz 
krščanske ljubezni poskrbeti svojci in prijatelji. POGOJI za prejem zakramenta 
bolniškega maziljenja Priporočeno je, da prejemnik zakramenta pred tem 
opravi sveto spoved in po maziljenju prejme sveto obhajilo. Za prejem 
bolniškega maziljenja moramo biti pripravljeni prav tako kot za prejem 
zakramenta svetega obhajila. Zakrament bolnikom, ki niso pri zavesti, odpusti 
grehe. 
 

VABLJENI NOVI BRALCI BOŽJE BESEDE Vsi, ki bi radi pri nedeljski sveti 
maši prebirali Božjo besedo in Vas še ni na rednem seznamu bralcev, lepo 
vabljeni, da se oglasite v župnišču ali pišete na elektronski naslov župnije: 
zupnija.radovljica@rkc.si, ali javite Marku Grimaniju. Biti bralec pri javnem 
bogoslužju pomeni opravljati najvišjo stopnjo služenja. Zato bodimo veseli, da 
ga smemo opravljati, bodimo hvaležni Bogu za talent, ki mi je zaupan! Božja 
beseda je Beseda ljubezni, zato moramo najprej imeti radi Sveto pismo, ga 
prebirati, se z njim hraniti in začutiti Ljubezen globoko v duši. Najprej je 
namenjena nam bralcem v duhovno hrano in šele, ko jo bomo mi sprejeli in 
začutili njeno sporočilno moč, jo bomo lahko podarili tudi drugim. Gladko in 
profesionalno prebrano besedilo pred Bogom nič ne pomeni, če ni odmeva srca. 
Bog ne bo presojal besed, ampak srce. Branje Božje besede je velika čast, ki 
obenem kliče veliko ponižnost in spoštovanje do Boga. Samo takšno 
spoštovanje nas bo vodilo do preprostega srca, ki bo s svetostjo misli in čistosti 
besede prineslo Božje sporočilo. Iz notranjosti mora zadoneti moč celega 
človeka - bralca, oznanjevalca. Bralec ima odgovorno nalogo, posreduje Božjo 
besedo, zato se mora truditi: • da živi po evangeliju in nauku cerkve, • Božjo 
besedo oznanja razumljivo in razločno, • da se na oznanjevanje skrbno pripravi. 
Branje Božje besede je uvrščeno med posebne Cerkvene službe. Bralec ima 
pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati, čeprav so navzoči 
pomočniki višjega reda (diakon, duhovnik, škof), zato mora biti za tako veliko 
službo dobro pripravljen. Služba branja ni predstojniška, ampak strežniška 
služba. Bralci naj bi bili mlajši in odrasli, ki so sposobni dojeti naravo razodete 
Božje besede. Na vredno oznanjevanje Božje besede se pripravim: • daljna 
priprava (spoznavam Sveto pismo, spoznavam zgradbo svete maše, seznanim 
se s pravili za javno nastopanje); • bližnja priprava (študij odlomka, ki mi je 
dodeljen za branje, vadim se v glasnem branju, zunanje se uredim). Hvala za 
Vaš talent, čas in pripravljenost, da po svojih močeh sooblikujete Božjo liturgijo. 
 
 

HALLOWEEN … Marsikaj, kar nam podarja Amerika, nas je reševalo, posebej 
še velikodušna pomoč v hrani in oblačilih takoj po drugi svetovni vojni. Veliko 
ameriških »darov« pa bi lahko šteli med take, ki so nam v veliko škodo. Med 
najslabše »artikle« te vrste gotovo sodijo poganski običaji in obredi, med 
katerimi je danes v skoraj vseh evropskih državah najbolj popularen prav 
»halloween«, ki ga otroci in odrasli »praznujejo« 31. oktobra, dan pred vsemi 
svetimi. Izvotljene poljske buče, v katere so vrezane grimase  

mailto:zupnija.radovljica@rkc.si


    

človeškega obraza, znotraj pa vse skupaj osvetljuje goreča sveča, je danes na prvi 
pogled le nedolžen simbol in nenevarna otroška zabava. Malokdo pa ve, kaj ta kult s 
svojimi na videz nevprašljivimi simboli zares pomeni. Žalostno je, da to pogansko 
početje, ki je »gnusoba v Gospodovih očeh«, izvajajo tudi kristjani. V peti Mojzesovi 
knjigi najdemo jasno opozorilo zoper tako početje, ki je bilo že tedaj na moč podobno 
temu, kar je osnova tega »sodobnega praznika«. »Naj se ne najde pri tebi nihče, ki bi 
sina ali hčer žrtvoval v ognju, ki bi opravljal vedeževanje, zarotoval, razlagal znamenja 
ali čaral ali izgovarjal uroke ali klical duhove umrlih in druge duhove ali povpraševal 
umrle za svet.  
 

Kajti Gospodu je gnusoba, kdor koli dela te reči, in zaradi teh gnusob jih bo Gospod, 
tvoj Bog, pregnal pred teboj« (5Mz 18, 10-12). Prav za žrtvovanje lastnega otroka v 
ognju gre pri pojavu, ki ga danes v angleški popačenki imenujemo »halloween« (iz 
angleških besed: All Hallow‘s Evening – večer vseh svetih). Stari Kelti na Irskem so 
že v času pred Kristusom vsako leto na ta dan obhajali začetek novega leta in so ob 
tej priložnosti žrtvovali enega izmed otrok v vsakem naselju, da bi tako umirili duhove 
umrlih in jim ti ne bi škodovali. Vsako leto je morala kaka družina izročiti vračem 
(druidom), ki danes spet postajajo moderni, svojega otroka, ki so ga potem živega 
sežgali. Pred hišo, ki je darovala otroka, pa so postavili izvotljeno repo ali bučo, v 
kateri so bili izrezani deli obraza. Lepo bi bilo, ko bi ljudje, ki sicer povsem upravičeno 
očitajo Cerkvi, da je v srednjem in zgodnjem novem veku sežigala žive ljudi bodisi 
zaradi domnevnega čarovništva ali pa domnevne herezije, enako obsodili ta 
poganska dejanja, ne pa da jih danes na razne načine razširjajo, čeprav pod plaščem 
»nedolžne« otroške grozljive igre. Ko bi bilo v deželi toliko kristjanov, kakor kažejo 
površne statistike, potem trgovine ne bi bile tako bogato založene s predmeti, ki jih 
uporabljajo otroci in pootročeni odrasli v kultu, katerega resnično bitje je sam Satan. 
Povzeto po V. O 
 

 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 8. 10.  Iz 5,1-7 Flp 4,6-9 

27. nedelja 
med letom 

8.00 MARKO JEREB ALJA ŠTENDLER 

10.00 ANDREJA JALEN BREDA GAŠPERIN 

NEDELJA, 15. 10.  Iz 25,6-10 Flp 4,12-14.19-20 

28. nedelja 
med letom 

8.00 RUDI MIKOLAJ MAGDA ROZMAN 

10.00 JOŽICA ROGAČ ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 22. 10.  Iz 45,1.4-6 Tes 1,1-5 

29. nedelja med 
letom, misijonska 

8.00 MIRKO PRISTOV  META KOMAN JUVANEC 

10.00 ANJA KOŠIR JANJA BORIČ 

NEDELJA, 29. 10.  2 Mz 22,20-26 1 Tes 1,5-10 

30. nedelja med 
letom, žegnanjska 

8.00 DARINKA DEŽMAN DANIJEL BUČIČ 

10.00 JANEZ RESMAN MOJCA FLAJS 

SREDA, 1. 11.  Raz 7,2-4.9-14 1 Jn 3,1-3 

Vsi sveti 
8.00 ANAMARIJA NOVAK STANKA REHBERGER 

10.00 ROK PREŠERN ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 5. 11.  Mal 1,14-2,2.8-10 1 Tes 2,7-9.13 

31. nedelja med 
letom, zahvalna 

8.00 CVETO URŠIČ SILVA PISEK 

10.00 MARKO GRIMANI MARIJA DIJAK 

NEDELJA, 12. 11.  Mdr 6,12-16 1 Tes 4,13-18 ali 4,13-14 

32. nedelja 
med letom 

8.00 ALJA ŠTENDLER MARKO JEREB 

10.00 ANDREJA BOHINC ROBERT ŠIFRER 
 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV: Dela v župnijski cerkvi gredo proti koncu. V 
mesecu septembru se bodo začela dela na koru (postavljanje orgel).  
Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: 
SI56031271000010674 
 

 

 

 

 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
0NEDELJA 1. 10. 
26. NEDELJA MED LETOM 
ROŽNOVENSKA NEDELJA 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MEŽNAR - MELIVA 

 

PONEDELJEK 2. 10. 
ANGELI VARUHI 

18.00 
 

† MARIO PLENIČAR, OBL. 

TOREK 3. 10. 
GERARD, OP. 

18.00 
 

† JOŽIC STOLNIK IN ANTONIJA 

SREDA 4. 10. 
FRANČIŠEK ASIŠKI, RED. UST. 

18.00 
 

† ZUPANČEVI 

ČETRTEK 5. 10. 
MARIJA FAVSTINA, RED. 

18.00 
 

† VALERIJA IN MARJAN ZALOKAR 

PETEK 6. 10. 
BRUNO, UST. KARTUZIJANOV 

18.00 
 

† LADO ERŽEN 
 

SOBOTA 7. 10. 
ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA 

DOM    10.00 
18.00 

ZA DUŠE V VICAH 
† POLDE MAVEC 

NEDELJA 8. 10. 
27. NEDELJA MED LETOM 
PELAGIJA, SPOKORNICA 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANC JAKOPIČ, OBL. 

PONEDELJEK 9. 10. 
DIONIZIJ, ŠK.-MUČ. 

18.00 
 

† FRANCKA IN FRANC FRELIH 

TOREK 10. 10. 
FLORENCIJ, MUČ. 

18.00 
 

† SILVO ŠUBIC 

SREDA 11. 10. 
FILIP, DIAKON 

18.00 
 

ŽIVI IN † ŽIBERT PREŠEREN 

ČETRTEK 12. 10. 
MAKSIMILIJAN CELJSKI, MUČ. 

18.00 
 

† ALOJZIJ FAJDIGA, OBL. 

PETEK 13. 10. 
KOLOMAN, MUČ. 

18.00 
 

† FRANČIŠKA PRETNAR 

SOBOTA 14. 10. 
KALIST I., PAPEŽ 

DOM: 10.00 
18.00 

ZA REŠITEV STANOVANJSKE STISKE 
† KATEŽEVI 

NEDELJA 15. 10. 
28. NEDELJA MED LETOM 
TEREZIJA AVILSKA, RED. UČ. 

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VILMA GRIMANI 

PONEDELJEK 16. 10. 
MARJETA, RED. 

18.00 † SLAVKO KENE, 30. DAN 

TOREK 17. 10. 
IGANCIJ ANTIOHIJSKI, ŠK., MUČ. 

18.00 
 

† VALENTIN REZAR 

SREDA 18. 10. 
LUKA, EVANGELIST 

18.00 † ATA IN MAMA MARČUN 

ČETRTEK 19. 10. 
PAVEL OD KRIŽA, DUH. 

18.00 † FRANČIŠKA IN MIHA MENCINGER 

PETEK 20. 10. 
IRENA, MUČ. 

18.00 
 

† ANTONIJA ŠTENDLER, OBL. 
 

SOBOTA 21. 10. 
URŠULA, DEV., MUČ. 

DOM: 10.00 
18.00 

ZA BOŽJE VARSTVO 
† MIMI VOGELNIK, OBL. 

NEDELJA. 22. 10. 
29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MATIJA JALEN 

 


