
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 14. 10. 
KALIST I. PP-MUČ. 

19.00    

 

† CECILIJA SLEMNIK 

TOREK 15. 10. 
TEREZIJA AVILSKA, RED - 

C. UČ. 

19.00 
 

ŽIVI IN † BEGUŠEVI 

SREDA 16. 10. 
MARJETA, RED. 

19.00 † SILVO ŠUBIC 

ČETRTEK 17. 10. 
IGNACIJ ANTIOHIJSKI. ŠK-

MUČ. 

19.00 † MARJETA ŠTURM 

PETEK 18. 10. 
LUKA, EV.  

19.00 † NEŽKA IN FRANC KACIN 

SOBOTA 19. 10. 
PAVEL OD KRIŽA, DUH. 

DOM 10.00 
  19.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† JERICA ZIHERL JOVAN 

NEDELJA  20. 10. 
29. NEDELJA MED LETOM 
MISIJONSKA 

8.00                       

 

10.00    

 

 

† ANTONIJA ŠTENDLER, OBL. 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 21. 10. 
URŠULA, DEV.-MUČ. 

18.00                                  

 

                              
† FRANCKA IN FRANC FRELIH 

TOREK 22. 10. 
JANEZ PAVEL II. PP. 

18.00 
 

† MARIJA MURIČ, 30. DAN 

SREDA 23. 10. 
JANEZ KAPISTRAN, DUH. 

18.00  ZAHVALO ZA ZAKLJUČEK ŠOLANJA 
† FRANCKA PATERNU, 30. DAN 

ČETRTEK 24. 10. 
ANTON M. KLARET, ŠK. 

18.00 
 

† FRANC JAKOPIČ 

PETEK 25. 10.  
DARINKA, MUČ. 

9.00  
18.00                  

 

† CIRIL ŽUPAN 
† VALENTIN REZAR 

SOBOTA 26. 10. 
LUCIJAN, MUČ. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA SREČEN ZAKON 
† LADO ERŽEN 

NEDELJA 27. 10. 
30. NEDELJA MED LETOM 
ŽEGNANJSKA 

8.00 
10.00  

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† STARŠI ROZMAN 

PONEDELJEK 28. 10. 
SIMON IN JUDA TADEJ, 

AP. 

18.00 
 

† ALOJZ ZUPANC, 30. DAN 

TOREK 29. 10. 
MAIHAEL RUA, RED. 

18.00 † IVANA SODJA, 30. DAN 

SREDA 30. 10. 
MARCEL, MUČ. 

18.00 ZA SVETOST NOVOMAŠNIKOV 

ČETRTEK 31. 10. 
VOLBENK, ŠK. 

18.00 
 

† SLAVKA GRUM 
 

PETEK 1. 11. 
VSI SVETI 

8.00 
10.00 
18.00                   

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JOŽEF ROGAČ 
† BOJAN SKUBE 

SOBOTA 2. 11. 
SPOMIN VERNIH RAJNIH 

KAPELA POV. SV. KRIŽA 7.00 
9.00 

18.00 

ZA VERNE DUŠE  
† ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† VURNIK IN HORVAT 

NEDELJA 3. 11.  
ZAHVALNA NEDELJA 
JUST, MUČ. 

8.00 
10.00 

 

† JANEZ ROZMAN 
† KATARINA IN LOVRO ROZMAN 
 

PONEDELJEK 4. 11. 
KAREL BOROMEJSKI, ŠK. 

18.00 ZA ZDRAVJE 

TOREK 5. 11. 
ZAHARIJA IN ELIZABETA 

7.00 ZA SREČNO POTOVANJE 

SREDA 6. 11. 
LENART, OP. 

18.00 † FRANC NOVAK 
  

ČETRTEK 7. 11. 
ERNEST, OP. 

18.00 † FERDINAND BALOH 

PETEK. 8. 11. 
BOGOMIR, ŠK. 

18.00 † JOŽE SITAR 
 

SOBOTA 9. 11. 
POSVETITEV 
LATERANSKE BAZILIKE 

DOM:10.00 
18.00 

† IVANKA KASTELIC 
† ANGELA FISTER, OBL.  

NEDELJA 10. 11. 
32. NEDELJA MED LETOM 
LEON VELIKI, PP-C. UČ. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS 

 

 

NAMESTO UVODNIKA, MOLITEV ZA DUHOVNIKE … 
O Jezus Kristus, večni Duhovnik, sprejmi svoje služabnike 
duhovnike v zavetje svojega svetega Srca, kjer jim nihče ne bo 
mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove svete roke, ki 
se dotikajo tvojega svetega Telesa. Ohrani njihove svete 
ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena Kri. Ohrani čista in 
sveta njihova srca, ko so zapečatena z vzvišenim znamenjem 
tvojega slavnega duhovništva. Naj jih objema tvoja sveta 
ljubezen in obvaruj jih vsega posvetnega. Blagoslovi njihovo 
delo z obilnimi sadovi in na jim bodo duše katerim služijo, v 
veselje in tolažbo na zemlji in v nebesih. Po končanem boju z 
mesom, satanom in svetom jih okronaj za večno v svojem 
neminljivem kraljestvu. Amen  

Nedelja, 6. 10. 2019 leto XXXIV (639)  



NAŠI RAJNI:  Danica Jakelič, Radovljica; Alojz Zupanc, Kamna Gorica; Marija 
Murič, Radovljica; Francka Paternu, Radovljica; Ivana Sodja, Radovljica; . 
Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Nik Ivanež – Osredkar, sin Igorja Osredkarja in Alje Ivanež, 
Radovljica; Tristan Peter Pajek, sin Klemna Pajka in Maje roj. Jakič, Radovljica;  
Matic Erman, sin Matevža Ermana in Maše Legat, Lesce.Čestitamo.  
 

DRUŽINSKA SV. MAŠA bo v nedeljo  6. 10. in 3. 11. ob 10.00. 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:. 12. 10.: st. zakonska; 26. 10.: Pritrkovalci; 9. 11.: Uršič – 
Fajdiga; 23. 11.: Bohinc – Koselj; 7. 12. Pristov-Resman; 21. 12. ml. zakonska 
skupina; 
 

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. 
 

Srečanje za člane ŽPS-ja bo v ponedeljek 7. 10. ob 20.00. Člani vabljeni že k 
sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice. 
 

V nedeljo 3. 11. ob 15.00 bomo v župniji Radovljica gostili dekanijsko srečanje 
ŽPS. Gost srečanja bo g. Stanko Gerjolj. 
 

PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
Vabljeni. 
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV, bo v četrtek 17. 10. 2019 ob 
20.00 v Slomškovi dvorani v župnišču. Vabljeni! 
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV, bo v četrtek 24. 10. 2019 ob 20.00 v 
Slomškovi dvorani v župnišču. Srečanje bo vodila dr. Polona Mušič. Tema 
pogovora bo o botrih. Vabljeni! 
 

V nedeljo, 20. 10. in 27. 10. bodo naše sodelavke župnijske Karitas prodajale 
sveče. Del izkupička bo namenjen župnijski Karitas Radovljica. 
 

Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita v Slomškovo 
dvorano župnišča na sledeče dogodke:  
Sobota 9. november ob 19.00 uri: Damijan Janežič, Duhovnik Tomo Zupan,  
predavanje 
Ponedeljek 11. november ob 18:30: Debatni večer, vodi Aldo Jovan 
Sobota 16. november ob 19.00 uri: Ana Cecilia Prenz Kopušar, Predstavitev  
prevoda Kappusovih pisem 
Petek 29. november: Večer posvečen s. Mariji Rafaeli Vurnik, ob 18.00 uri  
sv. maša za s. Vurnik, po sv. maši predavanje s. Mihaele Bizjak:  
Življenje in delo s. Vurnik 

Petek 13. december ob 18.30: Janez Resman, Opus literarnih del 
Sestanek KD Sotočje: 14. oktober ob 19:30, Proštijski hram. 
 

ROMANJE IN IZLET, ki ga organizira Kulturno društvo Sotočje v okviru župnije 
Radovljica, bo: 19. 10. Odhod ob 7.00 pri Lipi. Stična: maša ob 9.00. Ogled gradu 
Rajhenburga, kosilo ob 14.00, Krško, Prijave sprejemam v župnijski pisarni. Cena 
je  približno 25 €.(avtobus + kosilo + vstopnica-grad) 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v naši župniji bo v petek 
25. 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 18.00 rožni venec za 
ozdravitev družinskih korenin…(člani ŽPS, pevci…) ob 19.00 slovesne litanije 
Srca Jezusovega in sveta maša. 
 

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. 

 

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 pokopališki kapeli, ob 9.00 in ob 18.00 v župnijski 
cerkvi. 
- MOLITEV TREH DELOV ROŽNEGA VENCA za naše rajne bo v župnijski cerkvi 
sv. Petra ob 8.00. 
 

KARIZMATIČNA PRENOVA V DUHU ZA GORENJSKO pripravlja seminar, ki bo 
potekal v Radovljici od 16.10. do 20.11.2019 v župnijski cerkvi sv. Petra enkrat na 
teden ob sredah po sv.maši. 
Pravočasno bodo v cerkvi tudi dosegljiva vabila z vsebino predavanj in 
predavatelji! 
Prosimo tudi za molitev za uspeh tega seminarja! 
 

NE, BOTER NE MORE BITI KDORKOLI 
 

Duhovnik Fabio Bartoli: glavno odgovornost pri izbiri nosijo starši. Razlogi, 
zakaj nekateri niso primerni 
Pogosto je njihovo življenje v neskladju s tem, kar mora biti ravnanje dobrega 
kristjana. 
Kolikokrat se zgodi, da je za botra izbran kdo, ki ne hodi v Cerkev? Župnik ene od 
župnij v Rimu Fabio Bartoli opozarja na “veliko grenkobo”, ko ugotoviš, da botri 
ne govorijo resnice in se lažno izkazujejo za primerne, saj duhovnik ne pozna 
vedno podrobnosti o posameznikovem življenju in o ustreznosti ne poizveduje. 
“Ne gre za žalost iz sočutja do tistega, ki laže (čeprav pred zakramentom), temveč 
me boli misel, da nekdo zlorabi duhovnikovo dobrodušnost! Ki prerase v 
neresnico, ko imenuješ za botra nekoga, ki to ni.” 
 

Pomen botra 
Ali torej obstajajo kakšna merila pri izbiri botra ali botre? Bartoli odgovarja: “Preden 
odgovorim na to vprašanje, menim, da se moramo vprašati, kakšna je vloga botrov 
na poti kristjanove vzgoje. Lik botra izhaja iz krsta odraslih in njegova vloga je 
jamčiti za krščenca, kar je še danes vidno pri obredu: boter je tisti, ki jamči, da je 
katehumen primeren za prejem krsta.” 
Vloga, ki se spreminja 
“Potem ko se je uvajanje v zrelo krščanstvo razdelilo v tri faze, se je tudi vloga 
botra spremenila: pri krstu postane porok krščanske vzgoje krščenca, medtem ko 
pri birmi postane tisti, ki spremlja prve korake birmanca v krščansko življenje.” 
 

Kdo za to vlogo ni primeren 
Jasno je torej, nadaljuje duhovnik in bloger, da te vloge ne more opravljati kdorkoli. 
Osnovni pogoj je, da je življenje botra skladno z vlogo pričevalca in pôroka, ki jo 
prevzema. Torej so iz vloge botrov samodejno izključene osebe, katerih življenje 
ni v skladu z evangelijem, torej ljudje, ki javno izražajo nasprotovanje nauku 
Cerkve (glede splava, zakonskega življenja, avtoritete Cerkve …), pa tudi ljudje, 
ki v svojem življenju ne spoštujejo zakramentov (ljudje, ki več let ne gredo k 
spovedi, ki ne hodijo redno k sveti maši in podobno). 
Naloga župnika 
Osnovno vprašanje, ki je vse prej kot preprosto rešljivo, zadeva pripravo botrov, 
potem ko so ti izbrani za spremljanje osebe k zakramentu. “To je velik problem,” 

pravi Bartoli, “in vsak župnik ravna bolj ali manj tako, kot mu je ljubše: nekateri 
preprosto prepustijo vso odgovornost botrom samim, tako da nekritično sprejmejo 
njihovo izjavo, drugi pa prevzamejo nase breme osnovne priprave.” 
“V obeh primerih menim, da je problem treba reševati v pogovoru s starši, da bi 
se zavedali pomena izbire in botra ne bi izbirali na podlagi prijateljstva in sorodstva 
z namenom pridobiti kakšno materialno korist.” 
 
Mojca M. Štefanič, Cesarjevi nasveti za dober zakon (Vir: Družina) 
 

Cerkev življenje svetnika vsako leto tradicionalno obhaja na obletnico smrti, na 
dan, ki zaznamuje prehod iz zemeljskega življenja v nebesa. Malce drugače pa se 
je zgodilo pri blaženem Karlu, zadnjem avstrijskem cesarju. Namesto datuma 
smrti je Cerkev za cesarjev god izbrala dan v njegovem življenju, ki je bil 
posebnega pomena in je tudi tlakoval njegovo pot v svetništvo: dan poroke s 
cesarico Cito. 
Blaženi Karel je bil poleg cesarja in kralja (bil je tudi zadnji ogrski kralj, znan kot 
Karel IV.) ter voditelja, ki si je med 1. svetovno vojno neutrudno prizadeval za mir, 
predan družinski oče in zvest soprog svoji ženi Citi. Poročena sta bila enajst let, 
do njegove prezgodnje smrti leta 1922, v zakonu pa se jima je rodilo osem otrok. 
Kot vodja cesarstva v vojni je imel gotovo zelo veliko težav, toda sredi vseh teh 
dogodkov Karel nikoli ni pozabil, kako pomemben je tudi njegov zakon. Zakonska 
zveza s Cito je njunim otrokom in podanikom služila kot zgled, ki so ga vsi z 
veseljem posnemali. 
Pa si oglejmo pet nasvetov bl. Karla in Božje služabnice Cite, ki nas lahko 
navdihnejo, poročenim parom pa pomagajo živeti v skladu z zakonskimi 
obljubami, vse »dokler naju smrt ne loči«. 
 

1) Ne pozabimo: najpomembnejši cilj zakona je pomagati zakoncu, da pride 
v nebesa. 
Dan pred kraljevo poroko je Karel rekel Citi: »Zdaj pa drug drugemu pomagajva, 
da prideva v nebesa.« Zlahka pozabimo, da je zakonska zveza predvsem 
zakrament. To pomeni, da Bog poročenim parom namenja posebne milosti, da bi 
izpolnili svoje življenjsko poslanstvo, usmerjeno v končni cilj, nebesa. Bog si želi 
naše sreče in to srečo lahko dosežemo, če prepoznamo svojo vlogo ter zakoncu 
pomagamo, da živi sveto življenje. To vsekakor ni preprosto, toda z Bogom je vse 
mogoče. 
 

2) Zaupajmo svoj zakon Bogu in preblaženi Devici Mariji. 
Karel in Cita sta vedela, da potrebujeta vso razpoložljivo pomoč, če želita »drug 
drugemu pomagati, da prideta v nebesa«. Poleg tradicionalnega katoliškega 
poročnega obreda si je par omislil še poseben zapis, vgraviran na notranjo stran 
prstanov: »Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix« (»Pod Tvoje 
varstvo pribeživa, o sveta Božja porodnica«) – vrstico iz starodavne molitve, ki je 
izražala njuno željo, da svoj zakon zaupata budnemu varstvu preblažene Device 
Marije. 
Preden sta odšla na poročno potovanje, sta poromala v Marijino Celje (Mariazell), 
posvečeno Veliki Materi Avstrije. Zakon je pogosto lahko zelo težaven, zato pari 



ne bi smeli imeti strahu, da v takem primeru Boga in Njegovo Mater prosimo za 
pomoč. 
 

3) Po poroki nisem več »jaz«, ampak »midva«. 
V zakonu se pogosto pojavi skušnjava, da živimo ločeno življenje, mož opravlja 
»svoje delo«, žena pa »svojega«. Odločitve se sprejemajo ločeno, zakonca se ne 
»mešata« v zadeve drug drugega. Karel in Cita pa sta se, ravno nasprotno, vedno 
videla kot par. Cita se je zelo zanimala za moževo službo in ni imela pomislekov 
pred izražanjem svojega mnenja. S Karlom se je pogosto odpravila na politična 
potovanja, poleg tega pa je tudi dejavno sodelovala pri družbenih zadevah 
cesarstva. 
Poleg tega, da sta sodelovala kot kraljevi par, sta Karel in Cita svoje otroke 
dejavno poučevala o verskih resnicah. Otroke učiti moliti ni bilo le Citino delo, 
resno sta vzela svetopisemski zgled in sta »postala eno telo« v vseh pogledih. 
 

4) Nenehno vžigajmo plamen ljubezni. 
tudi Karel je svojim otrokom vcepil ljubezen do Boga in jih sam učil moliti. Zelo  
Kot cesar med prvo svetovno vojno je bil Karel primoran veliko potovati in 
sprejemati ključne vojaške odločitve. To ga je zelo bolelo, ker je bil veliko časa 
ločen od svoje žene in družine, zato je v svojem vojaškem štabu uredil telefonsko 
zvezo s cesarsko palačo, da je lahko večkrat na dan govoril s Cito. Palačo je klical, 
da je spregovoril besedo ali dve s svojo ženo in povprašal po svojih otrocih. 
Zavedal se je, da sta kljub številnim obveznostim njegov zakon in družina na 
prvem mestu. Vedel je, da bo zakon propadel, če ga z ženo ne bosta negovala z 
ohranjanjem plamena ljubezni. 
 

5) Ljubimo drug drugega z večno ljubeznijo, ki prestane vse preizkušnje. 
Mladoporočenci so pogosto presenečeni, kako hitro začetno navdušenje nad 
ljubeznijo usahne in ugotovijo, da do svojega zakonca ne občutijo več enake 
ljubezni kot na začetku. To pomanjkanje občutka »prave ljubezni« lahko parom 
vzame pogum, še posebej, če sta ravno sredi preizkušnje. Karel in Cita pa se nista 
nehala ljubiti niti takrat, ko so se pojavile težave. Potem ko sta doživela ponižanje 
ob izgonu iz lastne domovine, sta se še tesneje oklenila drug drugega. Kmalu 
zatem sta se soočila s še večjo preizkušnjo svoje ljubezni, ko je Karel zbolel za 
hudo pljučnico in se hitro znašel na smrtni postelji. 
Karlove zadnje besede ženi so bile: »Neskončno te ljubim.« Cita je naslednjih 67 
let nosila črnino, v znamenje svojega žalovanja. Nikoli ni prenehala ljubiti svojega 
moža, vse do smrti, ko sta se znova združila v nebesih. Njuna ljubezen ni bila le 
»občutek«, ampak izbira, da sta drug drugega ljubila, »dokler naju smrt ne loči« in 
še dlje. 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 13. 10.   2 Kr 5,14-17 2 Tim 2,8-13 
28. nedelja 
med letom 

8.00 ALJA ŠTENDLER ROK PREŠERN 
10.00 JANJA BORIČ MARIJA DIJAK 

NEDELJA, 20. 10.  2 Mz 17,8-13 2 Tim 3,14-4,2 
29. nedelja med letom, 

misijonska 
8.00 MIRKO PRISTOV SILVA PISEK 

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 27. 10.  Sir 35,12-14.16-18 2 Tim 4,6-8.16-18 

30. nedelja med letom, 
žegnanjska 

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 
10.00 MOJCA FLAJS ROBERT ŠIFRER 

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

Vsi sveti 
8.00 MAGDA ROZMAN  RUDI MIKOLAJ 

10.00 JANEZ RESMAN URŠKA WILLEWALDT 

NEDELJA, 3. 11.  Mdr 11,22-12,2 2 Tes 1,11-2,2 
31. nedelja med letom, 

zahvalna 
8.00 ANAMARIJA NOVAK  STANKA REHBERGER 

10.00 ALEŠ VURNIK MAJA HUMERCA 

NEDELJA, 10. 11.  2 Mkb 7,1-2.9-14 2 Tes 2,16-3,5 
32. nedelja 
med letom 

8.00 ROK ANDERLE META KOMAN JUVANEC 
10.00 ANDREJA JALEN MIHA GAŠPERIN 

NEDELJA, 13. 10.  2 Kr 5,14-17 2 Tim 2,8-13 
28. nedelja 
med letom 

8.00 ALJA ŠTENDLER ROK PREŠERN 
10.00 JANJA BORIČ MARIJA DIJAK 

 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 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 6. 10. 
27. NEDELJA MED LETOM 
BRUNO, UST. 
KARTUZIJANOV 
ROŽNOVENSKA 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ALOJZIJ FAJDIGA, OBL. 

PONEDELJEK 7. 10. 
ROŽNOVENSKA M. B.  

19.00 † MARIJA JERAM 

TOREK 8. 10. 
PELAGIA, SPOK. 

19.00 
                                

ZA ZDRAVJE 

SREDA 9. 10 
DIONIZIJ, ŠK. 

19.00 
 

ZA ZDRAVJE 
† HELENA BOGATAJ, OBL. 

ČETRTEK 10. 10. 
FLORENCIJ, MUČ. 

19.00 
  

† MARIO PLENIČAR 
 

PETEK 11. 10. 
FILIP, DIAK. 

19.00                                                           † ANDREJ IN FRANČIŠKA ZUPANC 

SOBOTA 12. 10. 
MAKSIMILIJAN CELJSKI, 

MUČ. 

DOM   10.00 
19.00                                                                            

V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO DEVICI MARIJI 
V ZAHVALO ZA 50 LET ZAKONA 

NEDELJA 13. 10. 
28. NEDELJA MED LETOM 
EDVARD, KR. 

8.00 
10.00                              

 

† DRUŽINA ŽAGAR 
† ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 




