
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
PONEDELJEK 25. 11. 
KATARINA SINAJSKA, 
DEV-MUČ. 

18.00                                  

 

                              
† MARIJA KOLNIČAR, 30 DAN. 

TOREK 26. 11. 
VALERIJAN OGLEJSKI, 
ŠK. 

7.00 
 

V ZAHVALO LURŠKI MATERI BOŽJI 

SREDA 27. 11. 
VIRGIL IN M ODEST, ŠK. 

18.00  † MILKA FISTER 
 

ČETRTEK 28. 11. 
KATARINA LABOURE, 
RED. 

17.30! 
 

† ZVONKO IN INA VIDIC KRAMER 

PETEK 29. 11. 
SATURNIN, MUČ. 

18.00  
                  

 

† S. MARIJA RAFAELA VURNIK 
 

SOBOTA 30. 11. 
ANDREJ, AP. 

DOM 10.00 
18.00 

† JELKA LUKAČ 
ZA BLAGOSLOV OTROK PRI ZBORU IN 
NJIHOVIH DOBROTNIKOV  

NEDELJA 1. 12. 
1. ADVENTNA NEDELJA 
ELIGIJ, ŠK.  

8.00 
10.00  

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† FRANC ŠIFRER 

PONEDELJEK 2. 12. 
NATALIJA, MUČ. 

6.00 
18.00 

ZA VERNE DUŠE V VICAH 
† LOJZKA ZUPANC, OBL. 

TOREK 3. 12. 
FRANČIŠEK KSAVER, 
RED. 

6.00  ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

SREDA 4. 12. 
JANEZ DAMAŠČAN, 
DUH-C.UČ. 

6.00 
18.00 

ZA SVETOST DUHOVNIKOV 
† MUŠIČ 

ČETRTEK 5. 12. 
SAVA, OP. 

6.00 
18.00 

PO NAMENU OČENAŠEV 
† JEREBOVI 

PETEK 6. 12. 
NIKOLAJ (MIKLAVŽ), ŠK. 

6.00 
18.00 

ZA BLAGOSLOV OTROK 
† MARIJA PODOBNIK 

SOBOTA 7. 12. 
AMBROŽ, ŠK-C.UČ. 

DOM 10.00 
18.00 

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUOJOČIH 
† ANDREJ DIJAK 

NEDELJA 8. 12.  
BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE 
MARIJE 

8.00 
10.00 

 

† RUDOLF MIKOLAJ 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 9. 12. 
BERNARD JEZUSOV, 
RED. 

6.00 
18.00 

ZA MILOST VERE 
† ANA IN FRANC JERAM IN DRUŽINA 

TOREK 10. 12. 
JUDITA, SP. ŽENA 

6.00 † RADOVLJIŠKI DUHOVNIKI 

SREDA 11. 12. 
DAMAZ I., PP. 

6.00 
18.00 

† FRANC SEKOVANIČ, ŽUPNIK 
† IVAN CEMIČ  

ČETRTEK 12. 12. 
DEV. MARIJA IZ 
GUADALUPE 

6.00 
18.00 

† JOŽE PRIJATELJ, ŽUPNIK 
† ALEŠ DOVČ 

PETEK. 13. 12. 
LUCIJA, DEV.-MUČ. 

6.00 
18.00 

† RADOVLJIŠKE ŠOLSKE SESTRE  
† MARIJA IN SLAVKA JERAM 

SOBOTA 14. 12. 
JANEZ OD KRIŽA, DUH-
C.UČ. 

DOM:10.00 
18.00 

† MARIJA, OBL. IN ZUPANČEVI 
† ANA IN POLDE MAVEC  

NEDELJA 15. 12. 
3. ADVENTNA NEDELJA 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† SUZANA MIJATOVIČ 

 

 

VESELITE IN RADUJTE SE!  
 

Papeževa apostolska spodbuda je razdeljena na pet poglavij. V prvem 
poglavju z naslovom »Poklicanost k svetosti« papež Frančišek najprej 
spomni na svetnike, ki »so že dosegli Božjo navzočnost in z nami ohranjajo 
vez ljubezni in občestva«. A obstajajo tudi svetniki »izza sosednjih vrat«, 
tisti, ki živijo ob nas in so odsev Božje navzočnosti, pri čemer papež 
izpostavi starše, ki z ljubeznijo vzgajajo svoje otroke. Moške in ženske, ki 
delajo, da bi domov prinesli kruh, bolnike, ostarele redovnice, ki so vedno 
nasmejane. Vsi smo torej poklicani k svetosti, vsak v tistem položaju, v 
katerem se nahaja, vsak po svoji poti. Svetost, h kateri nas kliče Gospod, 
bo rasla po malih dejanjih. »Ne boj se svetosti,« spodbuja papež Frančišek. 
»Ne bo ti vzela moči, življenja, veselja, ravno nasprotno, postal boš tisto, 
za kar si te je Oče zamislil, ko te je ustvaril, in boš zvest samemu sebi.« 
Apostolska spodbuda; papež Frančišek 

Nedelja, 10. 11. 2019 leto XXXIV (640)  



NAŠI RAJNI: Jelka Lukač, roj. Zdešar, Radovljica; Marija Kolničar, Radovljica. 
Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 
Za  † Jelko Lukač so njene sestre darovale 2 sv. maši. 
 

NAŠI KRŠČENCI: Avguštin Kurinčič, sin Primoža Kurinčiča in Tanje, roj. Vilfan, 
Radovljica; Julija Trampuš, hči Damjana Trampuša in Špele Avsenik, Lesce;  
Erazem Bertoncelj, sin Gregorja Bertonclja in Jane Vouk, Radovljica; Gal 
Kimovec, sin Žige Kimovca in Ane Čebašek, Radovljica; Lara Ambrožič, hči 
Klemena Ambrožiča in Vesne, roj Tičar; Kristjan Jeram, sin Martina Jerama in 
Tanje, roj. Urbanc, Radovljica. Čestitamo.  
 

DRUŽINSKA SV. MAŠA bo v nedeljo  1.12. 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:. 23. 11.: Bohinc – Koselj; 7. 12. Pristov-Resman; 21. 12. 
ml. zakonska skupina; 4. 1. 2020 st. zakonska; 18. 1. Pritrkovalci; 1. 2. 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. 
 

PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno 
Najsvetejše. Vabljeni. 
 

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV: 28. 11. ob 19.00 v Slomškovi dvorani 
v župnišču.. Vabljeni. 
 

Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita v Slomškovo 
dvorano župnišča na naslednje dogodke:  
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. 
 

22. november – SVETA CECILIJA, zavetnica cerkvene glasbe sveta Cecilija 
nas zopet spominja na lepoto bogoslužja, h kateremu veliko pripomorejo naši 
cerkveni pevci, organisti, instrumentalisti in pevovodje. Svete maše so v naši 
župniji vedno polepšane s petjem ali igranjem. Rednim pevskim vajam sledi 
redno sodelovanje pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah, česar smo zelo 
veseli.  

Iz srca se zahvaljujem vsem, ki se trudite za lepo sodelovanje pri bogoslužju in 
se udeležujete pevskih vaj. Naj vam dobri Bog da vse potrebne milosti! V 
nedeljo, 24.11., vabim pevke in pevce cerkvenih pevskih zborov, vse župnijske 
organiste in zborovodje k sveti maši, ki bo v župnijski cerkvi ob 10.00, nato pa 
v župnišče na druženje ob dobrotah. Naj bo vaša zavetnica sveta Cecilija vaša 
priprošnjica pri Bogu. 
 

MIKLAVŽEV SEJEM: se je v minulih letih v naši župniji lepo udomačil. Je uvod  
v adventni čas, namenjen bolj srečevanju in druženju v medsebojni 
naklonjenosti kot pa trženju. Organizatorji se priporočamo za prispevke: 
domače pecivo, 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! 
 

PRED NAMI ADVENT V DRUŽINI: Otroci bodo prejeli Adventni koledar. V njem 
bo priloga, iz katere boste lahko naredili nabiralnik za svoje darove za otroke v 
misijonih. Starši ste lepo vabljeni, da otroke spodbudite, da bi začutili, da lahko 
pomagajo tudi z majhnimi darovi. Vsak, tudi najmanjši dar, je dragocen, še zlasti 
je dragocen, če otroci sami darujejo za potrebne pomoči. Hvala vam že vnaprej! 
Svoje adventne »šparovčke« bodo otroci na praznik treh kraljev položili pred 
oltar v jaslice.  
 

MIKLAVŽEVANJE, 5. december: Sveti Miklavž bo naše otroke obiskal na 
predvečer praznika, v četrtek, 5. decembra, v župnijski cerkvi ob 17. uri. 
  

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 8. december Verska resnica 
ali dogma o Brezmadežnem spočetju Device Marije se glasi: Izjavljamo, 
oznanjamo in določamo: da je bila blažena Devica Marija v prvem trenutku 
svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po 
edinstveni milosti in posebni pravici, ki ji jo je podelil vsemogočni Bog glede na 
služenje Jezusa Kristusa, Zveličarja človeškega rodu. To je od Boga razodeti 
nauk in ga moramo zato vsi verniki trdno in stanovitno varovati. Pri razglasitvi 
je papež prvič uporabil versko resnico o papeški nezmotljivosti. Do danes je bila 
ta dogma uporabljena še enkrat in sicer 1. novembra 1950, ko je papež Pij XII. 
slovesno razglasil versko resnico, da je bila Marija po končanem teku svojega 
zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Vsebino 
praznika Brezmadežnega spočetja Device Marije veliko ljudi umeva napačno in 
si ga nepravilno tolmači. Čestokrat si predstavljajo ta praznik tako, da je bil 
Jezus Kristus spočet brezmadežno, kar pomeni, da naj Marija ne bi imela stika 
z moškim. Pri Marijinem brezmadežnem spočetju gre v resnici za trenutek, ko 
je bila ONA spočeta kot zarodek v telesu svoje matere. Jezus je obstajal v 
duhovni podobi že od začetka časov, v Mariji se je le utelesil, da je postal človek. 
 

 
  



ZORNICE: Starejši ljudje radi povejo, kako so se nekdaj v adventnih tednih 
duhovno in na zunaj pripravljali na božične praznike. Bistveni del te priprave so 
bile zgodnje adventne maše, imenovane zornice, ki so se jih udeleževali v 
velikem številu. Ta lepa adventna priprava na božične praznike je bila živa 
predvsem na podeželju in sicer vse dotlej, ko je bila naša domovina pretežno 
kmečka dežela. Ljudje so živeli in delali doma, družine so bile velike in zares 
verne, zato so ves adventni čas prihajali v župnijsko cerkev k adventnim 
mašam, ki so bile zgodaj zjutraj (ponavadi že ob šestih), že pred zoro (jutranjo 
zarjo), zato so jim rekli »zornice« ali »svitnice«. To je bila kar velika žrtev, saj je 
bilo treba v mrzli zimi zgodaj zapustiti toplo posteljo in se v snegu odpraviti v 
cerkev. »In vendar se je dogajalo,da so bile cerkve jutro za jutrom polne kakor 
ob nedeljah,« poroča narodopisec Niko Kuret. Ker želimo ohraniti izročilo naših 
prednikov, bodo maše v adventnem času med tednom tudi ob 6.00. Tako boste 
lažje prišli k maši, preden boste šli v službo. Ali smo se pripravljeni žrtvovati? 
 

ODLOČITEV ZA POROKO JE LAHKO NAJBOLJŠA ODLOČITEV V VAŠEM 
ŽIVLJENJU 
Odločitev za poroko je za nekatere pare samoumevna, za druge zelo 
težka. Statistika ni slednjim pri tem nič kaj v pomoč, saj se po podatkih iz leta 
2016 z razvezo konča vsak tretji zakon. 

Nekateri so do poroke skeptični, saj imajo zaradi ločitve staršev slabo izkušnjo 
iz svoje primarne družine. Spet drugim se zdi, da je poroka “samo papir”, ki ga 
ne potrebujejo za to, da bi sebi, partnerju ali drugim dokazali svojo ljubezen. 
1. Poroka je lahko razlog za “dober žur“ 
Marsikdo s širšo družino ob misli na poroko postane zaskrbljen, saj se prav 
sestavljanje liste povabljencev lahko spremeni v prepir o tem, koga povabiti in 
koga ne. Pa vendar je poroka priložnost za to, da se na lepem, pozitivnem 
dogodku srečajo tudi tisti člani družine, ki se sicer skoraj nikoli ne vidijo – ali pa 
samo na pogrebih. 
Če se zdi paru bolje, da je poroka v ožjem krogu, pa ni nič narobe tudi z manjšim 
obredom, na katerega povabimo le tiste, ki so nam najbližje. 
2. Poroka ne pomeni nujno velikega stroška 
Za poroko se zdi, da veliko stane, in do neke mere to drži. Ko začnemo z 
organizacijo, se stroški kar seštevajo. Od lokacije dogodka do hrane in pijače, 
potem so tu še poročne obleke za mladoporočenca, pa cvetje, okrasitev cerkve 
in prostora, pogostitev, fotograf in še bi lahko naštevali. 
A po drugi strani se lahko odločimo tudi za malce drugačno organizacijo, ki ne 
stane tako veliko. Po samem cerkvenem obredu lahko poiščemo prostor za 
zabavo tudi kje v naravi, obleke si lahko izposodimo, za hrano lahko vsaj deloma 
prosimo za pomoč svate. Mame, sestre, tete in babice običajno z veseljem 
prinesejo domače slaščice in prigrizke, morda pa se najde tudi kdo, ki zna speči 
dobro in lepo torto. 
Za fotografiranje pa lahko prosimo kakšnega prijatelja ali družinskega člana, ki 
se ljubiteljsko ukvarja s fotografijo in ima tudi malo boljši fotoaparat. Vabila lahko 
izdelamo sami. 

3. Izraza mož in žena sta zgovornejša od vseh drugih nazivov 
Če se dva ljubita in si želita pripadati, je poroka logičen korak, da to tudi 
formalno uredita. Lepo je, če lahko svojo boljšo polovico v družbi predstavimo 
kot to je moj mož ali to je moja žena. Ni nekoliko neosebno, da drug drugemu 
rečemo partner ali partnerka? Ali da drug drugega naslavljamo kot fant in punca, 
sploh če smo že dlje skupaj ali pa nismo več rosno mladi? 
Izraza mož in žena nedvoumno izražata pripadnost in ne puščata dvoma o tem, 
da s svojo zvezo mislimo resno. V tem primeru tudi ne moremo večno odlašati 
z razlogi, zakaj se ne bi poročili, temveč se je enkrat pač treba odločiti in narediti 
ta korak. 
4. Poroka ni samo papir 
Vedeti moramo, da je v zakramentu svetega zakona, ki ga sklenemo v cerkvi, 
navzoč Bog. On nam obljublja, da nikoli, tudi v preizkušnjah, s katerimi se sreča 
vsak zakon, ne bomo ostali sami. Papež Frančišek izredno ceni zakonsko 
ljubezen med možem in ženo in v dokumentu Amoris Laetitia priznava, da je 
zakon med možem in ženo odsev Božje podobe. 
“Poroka je dragoceno znamenje. V zakrament svetega zakona je namreč 
vtisnjena podoba Boga. Bog v zakonca vtisne odsev svojih lastnih potez in 
neizbrisni značaj svoje ljubezni. Sveti zakon je podoba Božje ljubezni do nas 
vseh.” 
 

ZAKAJ SE NIMATE ČESA SRAMOVATI, KO GRESTE K SPOVEDI 
 

Sv. Janez Zlatousti je ljudi spodbujal, naj spoved razumejo kot pomoč v 
boju proti občutkom sramu 
Pogosto nas mika, da zakrament sv. spovedi razumemo kot zakrament “sodbe”, 
ko se Bog jezno ozira na nas in je pripravljen iz nebes na nas poslati strelo in 
grom. Če spoved razumemo na takšen zmoten način (morda celo 
podzavestno), bo v nas seveda zanetila močne občutke sramu za vse, kar smo 
slabega storili. 
Sram sam po sebi ni slab občutek, saj nas lahko spodbudi, da obžalujemo svoje 
grehe. Hitro pa se zgodi, da sram prevlada nad našimi mislimi in nam prepreči, 
da bi sploh šli k spovedi. Če menimo, da se Bog na nas jezi, se zakramenta 
lahko celo bojimo. 
Na spoved moramo gledati drugače 
Sv. Janez Zlatousti je razumel ta pogost občutek in je ljudi v 4. stoletju učil, naj 
kar pristopajo k zakramentu sv. spovedi, vendar naj nanj gledajo na povsem 
drugačen način. 
Ne bojte se pristopiti (k duhovniku), ker ste grešili, raje pristopite k njemu prav 
iz tega razloga. Nihče ne pravi: ker imam razjedo na želodcu, ne bom šel k 
zdravniku in ne bom vzel zdravila; nasprotno, ravno zato morate obiskati 
zdravnika in jemati zdravila. 
Mi (duhovniki) dobro vemo, kako odpustiti, ker smo tudi sami podvrženi grehu. 
Zato nam Bog ni dal angelov, da bi bili naši zdravniki, niti ni poslal Gabriela, naj 
varuje njegovo čredo, temveč je iz črede izbral pastirje in izmed ovac je 

http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/78
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf


imenoval vodnika, da bi odpuščal svojim učencem in ob misli na lastno grešnost 
do članov črede ne bi bil prestrog. 
Ključ je v tem, da zakrament sv. spovedi razumemo kot obisk pri zdravniku, 
zdravniku za svojo dušo. Nekaterim ljudem se morda tudi ta predstava zdi 
strašljiva, ker neradi obiščejo zdravnika. Kljub temu se lahko vsi strinjamo, 
da moramo k zdravniku, če zbolimo ali se resno poškodujemo. Zdravnik ni naš 
sovražnik, temveč naš branilec, ki nas bo usmeril na pot ozdravljenja. 
Božji zdravnik 
Zato nam lahko pomaga odpraviti morebitne občutke sramu ali strahu, če na 
duhovnika gledamo kot na “zdravnika za dušo”. Vstop v spovednico je kot vstop 
v ordinacijo. Ko enkrat vstopimo, “zdravniku” razkrijemo vsa področja v življenju, 
kjer nas kaj boli, vse grehe, ki težijo našo dušo. Duhovnik je kot “zdravnik 
specialist” in ko izgovarja besede odveze, omogoča “Božjemuzdravniku”, da s 
svojimi nežnimi rokami odstrani razjede z naše duše. 
Priznati svoje grehe ni vedno preprosto ali neboleče, toda podobno velja za 
vsako “zdravilo”. Ne glede na to, kaj vse moramo pretrpeti, da vstopimo v 
spovednico, ko iz nje izstopimo, je naša duša očiščena in znova lahko stopimo 
na pot proti svetosti. Spoved je čudovit zakrament, če ga le pravilno razumemo. 
Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Aleteie. Prevedla in priredila Mojca 
Masterl Štefanič.  

 
 
SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 17. 11.  Mal 3,19-20  2 Tes 3,7-12 

33. nedelja 
med letom 

8.00 RUDI MIKOLAJ ANAMARIJA NOVAK  

10.00 MARIJA JEKOVEC MIHA GAŠPERIN  

NEDELJA, 24. 11.  2 Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 

34. n. m. l. – Jezus 
Kristus, Kralj vesolj. 

8.00 ROK ANDERLE MAGDA ROZMAN  

10.00 ROK PREŠERN  ALENKA ROGELJ 

NEDELJA, 1. 12.  Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

8.00 SILVA PISEK MIRKO PRISTOV 

10.00 MOJCA FLAJS ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 8. 12.  1 Mz 3,9-15.20 Ef 1,3-6.11-12 
1. adventna ned. – 
Brezm. spoč. DM 

8.00 ALJA ŠTENDLER STANKA REHBERGER 
10.00 JANEZ RESMAN URŠKA WILLEWALDT 

NEDELJA, 15. 12.  Iz 35,1-6.10 Jak 5,7-10 

3. adventna nedelja 
(Gaudete) 

8.00 DARINKA DEŽMAN ROK ANDRES 

10.00 JOŽICA ROGAČ  JANJA BORIČ 

 
 
 

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2020 bomo odplačevali naš dolg, ki ga imamo  
do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: 
SI56031271000010674 
 
 
 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

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

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† DARIO FLAJS, OBL. 

PONEDELJEK 11. 11. 
 MARTIN, ŠK. 

18.00 † MARTIN MUŠIČ 

TOREK 12. 11. 
JOZAFAT, ŠK-MUČ. 

7.00 
                                

ZA ZDRAVJE 

SREDA 13. 11. 
STANISLAV KOSTKA, 
RED. 

18.00 
 

† STANISLAV IN FRANCKA 
REHBERGER 

 

ČETRTEK 14. 11. 
NIKOLAJ TAVELIĆ, 
MUČ. 

18.00 
  

† FILIP ILIJANIČ, OBL. 
 

PETEK 15. 11.  
ALBERT VELIKI, ŠK-
C.UČ. 

18.00                                                           † STARŠI NOVAK IN KRAMAR 

SOBOTA 16. 11. 
MARJETA ŠKOTSKA, 
KR. 

DOM   10.00 
18.00                                                                            

ZA SPREOBRNJENJE NEVERUJOČIH 
† ANDREJ DIJAK 

NEDELJA 17. 11. 
33. NEDELJA MED 
LETOM 

ELIZABETA OGRSKA, 
RED. 

8.00 
10.00                              

 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARJETA ŠTURM 

PONEDELJEK 18. 11. 
POSV. BAZILIK SV. 
PETRA IN PAVLA 

     / 

TOREK 19. 11. 
MATILDA, RED. 

 
 

 / 

SREDA 20. 11. 
EDMUND, KR. 

18.00 † MAKSIMILJAN EGART  
† FRANČIŠKA ŠPAROVEC 

ČETRTEK 21. 11. 
DAROVANJE DEVICE 
MARIJE 

18.00 † BARBARA KATRAŠNIK 

PETEK 22. 11. 
CECILIJA, DEV-MUČ. 

18.00 † JELKA LUKAČ, 30. DAN 

SOBOTA 23. 11.  
KLEMEN I. PP-MUČ. 

DOM 10.00 
  19.00 

† ALEŠ DOVČ 
† IVANA KOLNIČAR, OBL. 

NEDELJA  24. 11. 
KRISTUS KRALJ 
ANDREJ DUNG IN 
VIET. MUČ. 

8.00                        
10.00     

 

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

https://aleteia.org/2019/10/12/heres-why-you-shouldnt-be-ashamed-of-going-to-confession/

