
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

PONEDELJEK 12. 11. 
JOZAFAT, ŠK. 

                                
18.00 

† ANGELA FIŠER 

TOREK 13. 11. 
STANISLAV KOSTKA, RED. 

7.00 
 

ZA SREČNO ZADNJO URO 

SREDA 14. 11. 
NIKOLAJ TAVEIĆ, MUČ. 

18.00 † BARBARA KATRAŠNIK 

ČETRTEK 15. 11. 
ALBERT, ŠK. 

                                
18.00 

V ZAHVALO 
† MARJETA ŠTURM, 30. DAN 

PETEK 16. 11. 
MARJETA ŠKOTSKA, KR. 

                                
18.00                    

† ANDREJ DIJAK, OBL. 
  

SOBOTA 17. 11. 
ELIZABETA OGRSKA, RED. 

DOM 10.00 
18.00 

† ANA MALI 
V ZAHVALO LURŠKI MATERI BOŽJI 

NEDELJA 18. 11. 
33. NEDELJA MED LETOM 
KAROLINA, MUČ. 

                                 
8.00 

                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FILIP ILIJANIČ 
† MATILDA IN FRANC VALANT 
(BENČEVA) OBL. 

PONEDELJEK 19. 11. 
MATILDA, RED. 

                                
18.00 

† JAKOVČEVI 
† MAGDALENA SMOLEJ, 30. DAN 

TOREK 20. 11. 
EDMUND, KR. 

7.00 
 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 

SREDA 21. 11. 
DAROVANJE DEVICE MARIJE 

18.00 † MAKSIMILJAN EGART, OBL. 

ČETRTEK 22. 11. 
CECILIJA, MUČ. 

                                
18.00 

† IVO JEREB 

PETEK 23. 11. 
KLEMEN I. PP. 

                                
18.00 

† JERNEJ ZUPANC, OBL. 
 

SOBOTA 24. 11.  
ANDREJ DUNG, MUČ. 

DOM 10.00 
18.00 

V ZAHVALO 
† S. ELEONORA HUDOVERNIK 

NEDELJA 25. 11. 
KRISTUS KRALJ 
KATARINA SINAJSKA, DEV.  

                                 
8.00 

                                
 10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† TEREZIJA STERGULC 
† FRANCKA REHBERGER, OBL. 

PONEDELJEK 26. 11. 
VALERIJAN OGLEJSKI, ŠK. 

                                
18.00 

ŽIVI IN † ŽIBERT IN PREŠEREN  

TOREK 27. 11. 
VIRGIL IN MODEST, ŠK. 

7.00 
 

ZA SPREOBRNJENJE 
NEVERUJOČIH 

SREDA 28. 11. 
KATARINA LABOURE, RED. 

18.00 † MARIJA VOGELNIK IN MILKA 
FISTER  

ČETRTEK 29. 11. 
SATURNIN, MUČ. 

                                
18.00 

† STRAŽIŠAR IN KOPRIVNIK 

PETEK 30. 11. 
ANDREJ, AP. 

                                
18.00 

† ANDREJ DIJAK 
  

SOBOTA 1. 12.  
ELIGIJ, ŠK. 

DOM 10.00 
18.00 

† ANA MALI 
† LOJZKA ZUPANC, OBL. 

NEDELJA 2. 12. 
1. ADVENTNA NEDELJA 
NATALIJA, MUČ 

                                 
8.00 

                                
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ AHLIN 

 

 

 

 

 

 

»Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje.« (2 Tes 1,3) 
Papež Frančišek je v svojih nagovorih večkrat poudaril pomembnost treh 
ključnih besed za življenje v družini in v vsaki drugi skupnosti. Te tri besede 
so: prosim, hvala in oprosti. 
Zahvalna nedelja nas vabi, da vsem svojim dobrotnikom izrazimo svojo hva-
ležnost. Hvaležnost je najprej znamenje, da se zavedamo svojih omejitev. 
Sami ne znamo in ne zmoremo vsega. Sami tudi nimamo vsega. Prav naše 
omejitve nas odpirajo za bližnjega, ko smo pripravljeni sprejeti njegovo po-
moč in njegovo dobroto. 
Po drugi strani pa pomoč in dobrota ljudi dokazujeta, da ljudje presegamo 
sami sebe in z dobrimi deli gradimo skupnost, ki z dobroto postane moč-
nejša in večja, kot bi bila, če bi ostajali zgolj posamezniki, zaprti sami vase. 
Obdaritve se močno zavedam tudi sam. Bogu večkrat izrečem zahvalo za 
ljudi, za brate in sestre, ki s talenti in velikodušnostjo gradijo Cerkev v naši 
nadškofiji. Za zahvalno nedeljo se jim želim še posebej zahvaliti. 
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Najprej bratom duhovnikom in diakonom, ker v ta svet, tako ranjen in negotov, s 

svojim zgledom in s svojo besedo prinašajo veselo oznanilo evangelija in ljudi 
krepijo z zakramenti Cerkve. 
Zahvaljujem se redovnikom in redovnicam, ker z zvestobo posvečenemu življenju 
pogled svojih bratov in sester, ki živijo v svetu, obračajo k uresničitvi v nebeškem 
kraljestvu.  
Zahvaljujem se vsem materam in očetom, ki se pogumno odzovejo na Božje po-
vabilo in postanejo varuhi novega življenja, ki zraste iz njih in ob njih. Brez njihove 
pripravljenosti ne bi imeli prihodnosti ne kot narod in ne kot Cerkev. 
Zahvaljujem se vsem mladim in otrokom, ki v okolju svojih sošolcev, prijateljev in 
znancem ohranjajo in poglabljajo prijateljstvo z Bogom in tako postajajo sodelavci 
pri oznanjevanju. 
Posebna zahvala velja vsem starim, bolnim in osamljenim, ki neprespane noči 
ter trpljenje in preizkušnje bolezni prinašajo pod križ in jih skupaj z Jezusom izro-
čajo Očetu v spravo za grehe sveta. 
Predvsem pa se danes zahvaljujem Bogu za vas, saj je najprej vsak izmed vas 
velik dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti za vas prosim Boga, naj 
vas spremlja s svojo nežno bližino, vas varuje in blagoslavlja. 
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 
 
NAŠI RAJNI: Magdalena Smolej roj. Faladore, Radovljica. Gospod, daj našim 
rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI NOVOKRŠČENCI: Karlina Perkovič Karadža, Kranj;  Nives Špacapan, 
Radovljica; Luka Sotler, Radovljica; Miha Roš, Radovljica; Kevin Muc, 
Radovljica. Čestitamo!  
 

Srečanje članov ŽPS dekanije Radovljica bo v nedeljo 4. 11. ob 16.00 v 
Bohinjski Bistrici. Gost srečanja bo mag. Janez Logar. Spregovoril nam bo o 
predšolski vzgoji otrok. Vabljeni. Zato odpade srečanje ŽPS v ponedeljek 5. 11. 
 

Družinska sv. maša bo v nedeljo 4. 11. Ob 10.00. Vabljeni! 
 

BIBLIČNA SKUPINA: 2. ponedeljek v mesecu v župnišču (12. november), po 
sveti maši in molitvi za duhovne poklice. Spoznavali bomo osnove Svetega 
Pisma, brali odlomke, razmišljali… Vabljeni. 
 

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: 10. 11. Uršič – Fajdiga; 24. 11. Pristov – Resman; 8. 12. 
Ml. zakonci; 22. 12. Ml. zakonci; st. zakonska; Pritrkovalci; 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. 

 

SVETI MIKLAVŽ nas bo obiskal v sredo 5. decembra ob 17.00 v župnijski cerkvi. 
Prijave in prispevke (10,00 €) sprejemam v župnijski pisarni. 
 

MIKLAVŽEV SEJEM: se je v minulih letih v naši župniji lepo udomačil. Po vsebini 
in obsegu ostaja tak, kot ga je peščica prostovoljcev zasnovala pred 22 leti. Je 
uvod  v adventni čas, namenjen bolj srečevanju in druženju v medsebojni naklo-
njenosti kot pa trženju. Organizatorji se priporočamo za prispevke: domače pe-
civo, sveže, suho ali vloženo sadje, zelišča … Stvari, ki bi jim lahko dali nalepko 
»iz babičine kuhinje ali shrambe«. Pri darilcih se držimo nenapisanega pravila, 
naj bodo lepa, uporabna, preprosta in prijazna in predvsem različna. Vrednost v 
denarju ni pomembna. Miklavžev sejem bo 1. adventno nedeljo dopoldan! 
 

MLADINSKI VEROUK je ob petkih ob 20.00. Vabljeni vsi birmanci in ostali. 
PREDAVANJA v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici (KD Sotočje) 
2018: sobota 24. 11. ob 18:00: sveta maša posvečena s. Eleonori Hudovernik, 
koncert  
in predavanje po sveti maši. 
 

PRVI PETEK V MESECU: pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
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 ob 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 7.00 v kapeli Povišanja sv. Križa na pokopališču, ob 
9.00 in ob 18.00 v župnijski cerkvi sv. Petra. 
- MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v župnijski 
cerkvi sv. Petra ob 8.00. 
 

PRAZNIK VSEH SVETIH in SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 1. november ; V 

vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju praznovali spomin vseh svetih mučencev, ki so 

ga obhajali spomladi v povezanosti z veliko nočjo, ker so se zavedali, da k 

dovršitvi Kristusovega poveličanja spada tudi poveličanje njegovih udov. Pod 

vplivom vzhodne Cerkve so proti koncu 6. stoletja uvedli praznik vseh mučencev 

tudi v Rimu. Papež Bonifacij IV. pa je 13. maja leta 610 rimski tempelj Pantheon 

posvetil Devici Mariji in vsem mučencem. 
Misel o praznovanju vseh svetnikov (in ne več samo mučencev) je dobila 

oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. (731–741) pri sv. Petru v Rimu posvetil 



posebno kapelo v čast Odrešeniku, njegovi Materi, vsem apostolom,  mučencem 

in vsem svetnikom. Papež Gregor IV. (827–844) je praznik izrecno iz 13. maja 

preložil na 1. november in ukazal, naj se slovesno praznuje v vesoljni Cerkvi. 

Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali 1. novembra, pa 

imamo že iz časa pred letom 800. Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh 

svetih, nastajajo že kmalu po uvedbi: število svetnikov je tako narastlo, da se ni 

bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v bogoslužju. Na praznik vseh 

svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji 

njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. 

Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti 

so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v 

življenju ohranjati in izpolnjevati. 

Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma 

vsem, ki so se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in 

ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in 

težavami. To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in 

sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). 

Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim 

zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo 

priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti. 

 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH: 2. novembra obhajamo spominski dan vseh 

rajnih ali „verne duše“. Verni ljudje molimo za svoje drage, ki so že umrli pa so 

morda še v kraju očiščevanja in zorenja za nebesa. Za duše teh rajnih pravimo, 

da so v vicah. Kako dolgo traja boleče očiščevanje v vicah pri posameznih dušah, 

tega ne moremo vedeti. Vemo pa, da si te duše same ne morejo nič pomagati. 

Čas zasluženja je bil zanje končan s 5 trenutkom smrti. Pomagati jim moremo mi, 

dokler živimo, pa tudi zveličani v nebesih. Že od nekdaj je Cerkev na današnji 

dan darovala priprošnje za rajne, zlasti še sveto mašo. Svojim vernikom je tudi 

priporočala, naj pomagajo tem dušam, da pridejo čimprej do nebeške sreče, še 

drugače: z dajanjem miloščine ter z darovanjem odpustkov in spokornih del. Na 

tak način lahko pomagajo vernim dušam tudi majhni otroci! Te duše nikoli ne 

pozabijo svojih dobrotnikov! Hvaležno jim poplačajo njihovo pomoč, s katero so 

se rešile vic in prišle v nebesa. 
Vice in molitev za rajne Sveto pismo nas opozarja, naj drug za drugega molimo 

ne le na tem svetu ter se priporočamo svetnikom in angelom, temveč tudi, naj 

molimo za duše naših rajnih bratov.   Vice in molitev za rajne Cerkev svojim 

otrokom te duhovne vaje prikazuje tako, da je 2. november določila kot spomin 

vseh vernih rajnih in dovolila duhovnikom, da na ta dan opravijo tri svete maše 

za duše rajnih. Poleg tega je mesec november v celoti določila kot mesec 

posebnih molitev za duše v vicah. Druga knjiga Makabejcev pripoveduje, da je 

Juda, potem ko je premagal Gorgija, prišel s svojimi ljudmi, da bi pokopali v boju 

padle Jude. »Napravil je nabirko od moža do moža in poslal v Jeruzalem približno 

dva tisoč srebrnih drahem, da bi se opravila daritev za greh.« Menil je, da njihovi 

grehi niso nekaj strašnega; kajti »pred očmi je imel tudi sijajno nagrado, pridržano 

za tiste, ki zaspijo pobožno«. Pisec nato izrazi v besedah vsebovan nauk: »Sveta 

in pobožna misel! Zato je namreč naročil to spravno daritev za umrle, da bi bili 

oproščeni greha“ (2 Mak 12,43–45). 
Vice – zahteva razuma Če odmislimo dokaz, ki ga ponujata Sveto pismo in 

izročilo, nas že sam razum pripelje k domnevi in celo k zahtevi, da obstaja neko 

vmesno stanje med nebesi in peklom. Ker namreč »v nebesa ne sme vstopiti nič 

omadeževanega,« bi to pomenilo, da duša, ki odide iz tega življenja z malim 

grehom ali z neodsluženo kaznijo, ne more priti v nebesa. Prav tako pa ne bi bilo 

pravično, da bi prišla v večni pekel, saj takšna kazen ne bi bila sorazmerna s 

takim prestopkom. Verjetno zelo veliko ljudi umre z malimi grehi. Ne zaslužijo, da 

bi kar takoj vstopili v nebesa, pravično pa tudi ni, da bi bili obsojeni na pekel. 

Zatorej mora obstajati še neko drugo stanje, kjer je kazen primerna prestopku. 

To zahteva že razum. Takšno stanje so vice, kjer se duše očiščujejo od 

odpustljivih nepopolnosti in so na ta način postavljene v stanje, ki jim omogoča 

vstop v vzvišeno prisotnost njihovega Gospoda in Stvarnika v neizrečeni 

blaženosti nebes. Če lahko na tem svetu molim za svojega brata, zakaj ne bi 

mogel še naprej moliti zanj, ko bo prestopil prag večnosti?! Mar smrt ne uniči 

samo telesa, duša pa ostane nedotaknjena? Mar zato ne živi več in ne misli, se 

ne spominja in ne ljubi? Kakšen je zemeljski 6 razlog za to, da ne morem več 

misliti na svojega brata ter mu svoje ljubezni izkazovati namesto z nekoristnimi 

solzami z veliko bolj učinkovitimi sredstvi svoje molitve? 
 

ZAHVALNA NEDELJA (4. november)  
Kdor se zahvaljuje, ta misli tudi na to, da si ne zasluži vsega tega, kar dobi. Kdor 
se zahvaljuje, ta misli na to, da ni skoraj nič samoumevno; začenši pri človeku, ki 
ga srečam na ulici, do ljudi, ki so mi dragi, do talentov in sposobnosti, ki jih imam, 
do dejstva, da sem sploh na svetu, da sploh živim. Zahvaljevati se, pomeni misliti 
na to, da neznansko veliko prejemam, brez da bi si to zaslužil. Pomeni, misliti tudi 
na to, da je nekdo, od kogar vse to prejemam in da nekdo dela vse to zame – 
pomeni misliti na Boga, ki skrbi zame. 

  
ŽUPNIKOVA ZAHVALA Ob zahvalni nedelji se zahvaljujemo za vse sorte 
sočivja in dobrot zemlje, meni pa se zdi pomenljivo, da se zahvalim tudi Vam 
dragi farani, za vse lepe trenutke in da nam je skupaj lepo. Hvala vsem, ki z 
molitvijo in darovanim trpljenjem kličete Božji blagoslov na našo župnijo. Hvala 
vsem, ki se trudite z vzgojo mladih, vsem, ki pomagate pri delu v naši župniji: ki 
skrbite za cerkev, ki je Božje svetišče in zato vedno lepa, urejena in okrašena, 
vsem, ki vodite najrazličnejše skupine, vsem, ki skrbite za okolico, vsem, ki 



skrbite za lepo liturgijo, ki radi priskočite na pomoč ob kakršnikoli župnijski akciji 
... Hvala vsem, ki s svojimi darovi pomagate, da župnija lahko deluje. Hvala za 
vaše darove za cerkev, da s skupnimi močmi lažje in hitreje uresničujemo skupne 
načrte. Hvala vsem liturgičnim sodelavcem in vsem članom najrazličnejših 
skupin, vsem, ki imate radi Cerkev in duhovnika. Iskrena hvala za vse Vaše 
molitve in darove, hvala vsem, ki darujete svete maše in tako vzdržujete 
duhovnika, hvala vsem tudi za najmanjšo pozornost, prijazen pogled in pozdrav. 
BOG POVRNI! Župnik Andrej 
 

GOD SV. CECILIJE bo v nedeljo 25. 11. Ob njenem godu se zahvaljujem vsem, 
ki kakorkoli skrbite za lepoto petja in glasbe pri bogoslužju, vsem organistom, 
pevovodjem, pevkam in pevcem. Hvala tudi vsem, ki pri ljudskem petju s svojim 
glasom pripomorete k Božji slavi. Zopet vabim vse, ki imate talent, da se 
pridružite kateremu od pevskih zborov.  
Pevci ste na nedeljo Kristusa Kralja po sv. maši, ki bo ob 10.00  vabljeni v 
župnišče na pogostitev. 
 

SADOVI ČEŠČENJA - ČAŠČENJA SRCA JEZUSOVEGA: PRVI PETKI (1 uro 
pred mašo bo izpostavljeno Najsvetejše) 
V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, 
ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal: 
»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova 
velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca 
spričuje na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim smrti, ampak 
zakonitostim vstajenja in življenja. Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s 
tem, da ljubi, saj to je njena pristna narava.« 
 
Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih 
videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem 
njegovega Srca. 
Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k 
posebnemu ali zasebnemu razodetju. So pa skladne z Novo zavezo, ki tako jasno 
razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen in usmiljenje. 
Namesto o »obljubah«, bi bilo bolje govoriti o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki 
se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma izročili in v skladu s to izročitvijo živeli. 
Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca Jezusovega se glasijo: 

1.      Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu. 
2.      Naklonil bom mir njihovim družinam. 
3.      Tolažil jih bom v trpljenju. 
4.      Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi 
bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili. 
5.      Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju. 
6.      Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja. 
7.      Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči. 
8.      Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike 

popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili. 
9.      Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na 
častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter 
se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte 
družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem 
obračale name. 
10.     Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi 
najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to 
čaščenje širili med ljudmi. 
11.     Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v 
mojem Srcu. 
12.     Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto 
obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo 
umrli  v  moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo 
v zadnjem trenutku varno pribežališče. 

V litanijah Srca Jezusovega se obračamo na Srce Jezusovo z vzklikoma: 
zveličanje v tebe upajočih, upanje v tebi umirajočih. Bog »hoče. Da bi se vsi 
ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Ta rešitev je omogočena 
v Jezusu Kristusu, »ki je prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19,10) 

Iz te vsezveličavne Božje volje je razumljiva tudi dobro izpričana Jezusova 
obljuba sv. Marjeti Alacoque, tako imenovana dvanajsta ali velika obljuba, ki jo je 
prejela na neki petek med svetim obhajilom in jo tudi dobesedno zapisala, kakor 
je navedena v prejšnjem naslovu pod točko 12. 

Samo po sebi se razume, da moramo sv. Obhajilo prejeti dobro pripravljeni, v 
posvečujoči milosti in s pravim namenom. 

Izraz »brez zakramentov« lahko pomeni, da gre še za kakšno drugačno končno 
spravo z Bogom, ne pa samo za navadne zakramente za umirajoče. 

Včasih se namreč zgodi, da tudi kdo od tistih, ki so dobro pripravljeni opravili 
devet prvih petkov, nima možnosti, da bi se pred smrtjo spovedal, prejel sv. 
Maziljenje in sv. Popotnico. 

Smrtna ura je v našem življenju najbolj pomembna in odločilna. Od nje je odvisna 
naša večnost. Obljuba, ki zagotavlja srečno zadnjo uro, srečno smrt in s tem 
večnost, zasluži naziv »velika«. 

Pristnost te obljube je leta 1827 potrdila kongregacija svetih obredov v Rimu in ji 
lahko verjamemo tako, kakor verjamemo pristnim posebnim razodetjem. 

Kdor devet prvih petkov zaporedoma pobožno prejme sveto obhajilo, bo umrl v 
posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj te obljube je, da bi pogosto in 
dobro pripravljeni prejemali zakramente vse življenje, ne pa samo na devet prvih 
petkov. 
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SEZNAM BRALCEV: 

   1. berilo: 2. berilo: 
ČETRTEK, 1. 

11. 
 

 
Raz 7,2-4. 9-14 1 Jn 3,1-3 

Vsi sveti 
8.00  MAGDA ROZMAN RUDI MIKOLAJ 

10.00  MOJCA FLAJS MARKO GRIMANI 

NEDELJA, 4. 
11. 

 
 

5 Mz 6,2-6 Heb 7,23-28 

31. nedelja 
med letom, 
zahvalna 

8.00 
 META KOMAN 

JUVANEC 
ANAMARIJA 

NOVAK 

10.00  ALENKA VURNIK MIHA GAŠPERIN 

NEDELJA, 11. 
11. 

 
 

1 Kr 17,10-16 Heb 9,24-28 

32. nedelja 
med letom 

8.00  SILVA PISEK ROK ANDRES 

10.00  ALENKA ROGELJ JANEZ RESMAN 

NEDELJA, 18. 
11. 

 
 

Dan 12,1-3 Heb 10,11-14. 18 

33. nedelja 
med letom 

8.00  ALJA ŠTENDLER CVETO URŠIČ 

10.00 
 BARBARA 

DEBELJAK RUS 
MAJA HUMERCA 

NEDELJA, 25. 
11. 

 
 

Dan 7,13-14 Raz 1,5-8 

34. n.m.l. — 
Jezus Kristus, 
Kralj vesoljs. 

8.00 
 STANKA 

REHBERGER 
MARKO JEREB 

10.00  ROBERT ŠIFRER ANDREJA JALEN 

NEDELJA, 2. 
12. 

 
 

Jer 33,14-16 1 Tes 3,12-4,2 

1. adventna 
nedelja, 

nedelja Karitas 

8.00  DARINKA DEŽMAN MIRKO PRISTOV 

10.00 
 URŠKA 

WILLEWALDT 
ROMAN 

GAŠPERIN 

 
 ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 in 2019 bomo odplačevali naš dolg, ki ga 
imamo do orglarskega mojstra in nadškofije. Priporočam se vam za vaše 
darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI 

NEDELJA 28. 10. 
30. NEDELJA MED LETOM – 
ŽEGNANJSKA 
SIMON IN JUDA TADEJ, AP. 

                                 
8.00 

                                
10.00 

 

† STANISLAV IN FRANCKA REHBERGER 
† STARŠI ROZMAN IN TOMŠETOVI 

PONEDELJEK 29. 10. 
MIHAEL RUA, RED. 

18.00 
 

† FRANCI PRETNAR 
† FRANC BABNIK, OBL. 

TOREK 30. 10. 
MARCEL, ŠK. 

18.00 
 

† POGAČARJEVI 

SREDA 31. 10. 
VOLBENK, ŠK. 

18.00 † IVO JEREB 

ČETRTEK 1. 11. 
VSI SVETI 

8.00 
10.00 
18.00 

† JOŽA BEŠTER 
† VILMA GRIMANI 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PETEK 2. 11. 
SPOMIN VERNIH RAJNIH 

           
POKOPALIŠČE: 

SV. KRIŽ 7.00 
                                

9.00 
                              

18.00 

 
ZA DUŠE V VICAH 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE  
† VERA GRM 

SOBOTA 3. 11. 
VIKTORIN PTUJSKI, ŠK. 

                   DOM   
10.00 
                                
18.00                        

ZA MILOST VERE 
† JANA IN FRANC LOTRIČ 

NEDELJA 4. 11.  
31. NEDELJA MED LETOM, 
ZAHVALNA 
KAREL BOROMEJSKI, ŠK.  

8.00 
10.00 

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS 
 

PONEDELJEK 5. 11. 
ZAHARIJA IN ELIZABETA 

18.00     † DRUŽINI SOTLER IN BOŽIČ 

TOREK 6. 11. 
LENART, OP. 

7.00 
 

† ARTIČEK IN STRES 

SREDA 7. 11. 
ERNEST, OP. 

18.30 
 

† FRANC IN FRANCKA FRELIH 

ČETRTEK 8. 11. 
BOGOMIR, ŠK. 

18.00 
 

† JOŽE SITAR, OBL. 
 

PETEK 9. 11. 
POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

18.00 
 

NA ČAST IN ZAHVALO SVETEMU DUHU 

SOBOTA 10. 11. 
LEON VELIKI, PP. 

                     
DOM: 10.00 

  18.00 

† ZA ZDRAVJE V DRUŽINI 
† ANGELA FISTER, OBL. 

NEDELJA 11. 11.  
32. NEDELJA MED LETOM 
MARTIN, ŠK. 

8.00                        
10.00     

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARTIN MUŠIČ 

   

   

 




