GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
PONEDELJEK 11. 10.
JANEZ XXIII., PP
TOREK 12. 10.
MAKSIMILIJAN CELJSKI, MUČ.
SREDA 13. 10.
KOLOMAN, MUČ.
ČETRTEK 14. 10.
KALIST I., PP.-MUČ.
PETEK 15. 10.
TEREZIJA AVILSKA, RE.-UČ.
SOBOTA 16. 10.
MARJETA ALACOQUE, RED.
NEDELJA 17. 10.
29. NEDELJA MED LETOM
IGNACIJ ANTIOHIJSKI, ŠK.-MUČ.
PONEDELJEK 18. 10.
LUKA, EV.
TOREK 19. 10.
PAVEL OD KRIŽA, DUH.
SREDA 20. 10.
IRENA, MUČ.
ČETRTEK 21. 10.
URŠULA, DEV.-MUČ.
PETEK 22. 10.
JANEZ PAVEL II., PP.
SOBOTA 23. 10.
JANEZ KAPISTRAN, DUH.
NEDELJA 24. 10.
30. NEDELJA MED LETOM MISIJONSKA
PONEDELJEK 25. 10.
DARINKA, MUČ.
TOREK 26. 10.
LUCIJAN IN MARCIJAN, MUČ.
SREDA 27. 10.
SABINA AVILSKA, MUČ.
ČETRTEK 28. 10.
SIMON IN JUDA TADEJ, AP.
PETEK 29. 10.
MIHAEL RUA, RED.
SOBOTA 30. 10.
MARCEL, MUČ.
NEDELJA 31. 10.
31. NEDELJA MED LETOM
ŽEGNANJSKA
PONEDELJEK 1. 11.
VSI SVETI
TOREK 2. 11.
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

SREDA 3. 11.
SILVIJA, MATI
ČETRTEK 4. 11.
KAREL BOROMEJSKI, ŠK.
PETEK 5. 11.
ZAHARIJA IN ELIZABETA, ST. J.K.
SOBOTA 6. 11.
LENART, OP.
NEDELJA 7. 11.
32. NEDELJA MED LETOM –
ZAHVALNA
ERNEST, OP.

19.00 V ZAHVALO
19.00 † LILIJANA HADŽIĆ
19.00 † JOŽE PIKELJ, 30. DAN
19.00 † ARTIČEK IN STRES
19.00 † FRANČIŠKA GREGORC
19.00 † MARJETA ŠTURM, OBL.
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † CIRIL BIZJAK
18.00 ZA ZDRAVO PAMET
18.00 † ANICA JAGER
18.00 † ANTONIJA ŠTENDLER, OBL.
18.00 † STARŠI SLEMENŠEK
18.00 † RATKO ROGELJ
18.00 † STANKO LIKAR
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† JANEZ ROZMAN
10.00 † GLIHOVČEVI
18.00 † LEDRARJEVI
18.00

ZA DUŠE V VICAH

18.00 V ZAHVALO ZA ZADRAVJE
18.00 † FRANČIŠKA GREGORC
9.00 NA ČAST SVETEMU DUHU
18.00 † MIRKO PRISTOV
18.00 † STANISLAV IN FRANČIŠKA REHBERGER
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 †VIKTOR VOLČINI, OBL.
8.00
10.00
18.00
POKOPALIŠKA
KAPELA sv.
Križa 7.00
9.00
18.00
18.00

† STANKO LIKAR, OBL.
ŽIVI IN † JAKOVČEVI
ZA FARANE IN DOBROTNIKE

ZA VSE † RADOLŠKE FARANE
† MARJANKA BRATKOVIČ
† NIKO IN MARIJA PODOBNIK
† MARIJA JERAM

18.00 † DARIO FLAJS
18.00 † FRANC PRETNAR
18.00 † FRANC NOVAK

JAGODNI IZBOR
Visoka kulinarika se kosa z umetnostjo. Zajame me negotovo občutje na
vsaki slovesnosti, ki zahteva ravnanje po strogem protokolu. Tam je
pomembno vse, od mojih čevljev do gostiteljeve žlice. Zato me toliko
bolj razkuri pogled na oblačilno neokusnost v Božjem hramu. Jezus pa
je, tako piše v Svetem pismu, nosil suknjo, scela tkano. Nobene
»šlamparije«, čeprav je bil kot večni potohodec dostikrat ves prašen in
prepoten.
Postavljam si ga pred oči v današnji čas. »Mimo oken, vrat tiho rahlo
hodi najzvestejši Brat, trka: mir vam bodi!« Trka, ali slišimo? Trka z
jagodami rožnega venca. Dobri stari roženkranc, dnevna hrana naših
dedov, je jagodni izbor Jezusovega in Marijinega življenja.
Z molitvijo rožnega venca si postavljamo dom na temeljni kamen. Moli,
moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov … Lepo zapeta pesem ne sme
biti ogrinjalo čez odlašanje tega, kdaj bomo rožni venec posvojili kot
osebno in družinsko molitev. Vsaka jagoda molitvenega venca naj bo
dišavnica naše dušne hrane. Saj ne tekne nobena jed brez arome, brez
dodanega ščepca okusa. Človek pa je, trdijo strokovnjaki,
psihosomatska celota. Zdrav duh v zdravem telesu.

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† IVAN IN HELENA VURNIK IN DRUŽINA
10.00 † FRANČIŠKA GREGORC
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Roženvenski oktober nas zmore okrepiti prav na duhu, da bomo bolj zanesljivo
zdravi od glave do nog. Pa to ne velja samo za dedke in babice. Mladi, kje ste?
Berta Golob
NAŠI RAJNI: Jože Pikelj, Radovljica. Gospod, daj mu večni pokoj.
NAŠI KRŠČENCI: David Ravnik, Radovljica.
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v
župnijski cerkvi. Vabljeni.
PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.
Vabljeni.
ČIŠČENJE CERKVE: 9. 10.: st. zakonci; 23. 10.: ml. zakonci, 6. 11.: BohincKoselj; 20. 11.: Resman-Fajdiga; 4. 12.: pritrkovalci.
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.
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni tudi ostali
župljani, da se pridružite kateri od skupin.
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v župnijsko kapelo
k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
SVETA SPOVED za prvoobhajance bo 4. septembra ob 10.00.
PRVO SVETO OBHAJILO bo v naši župniji 26. septembra 2021.
KD Sotočje in župnija Radovljica v ponedeljek 4. oktobra ob 17. uri organizira v
atriju župnišča odprtje razstave o Juliusu Kugyu. Po odprtju razstave bo ogled
prvega dela filma o Kugyu, ki je nastal v koprodukciji RTV in ORF leta 1984.
Drugi del filma o Kugyu bo na ogled v četrtek 7. oktobra ob 19:30 uri, tretji del pa
v petek 8. oktobra ob 19:30.
KD Sotočje in župnija Radovljica vabita v petek, 8. oktobra, ob 17. uri v atrij
župnišča na predavanje prof. dr. Rajka Vidriha z Biotehniške fakultete.
Naslov predavanja je: Maščobe, dobre in slabe - pomen za zdravje.
CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v naši župniji bo v petek 29.
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 litanije Srca Jezusovega in sveta maša.

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.
MAŠNA ZNAMENJA (POZDRAV MIRU): Na katehetskem tečaju na Mirenskem
gradu pri Gorici smo govorili, kako sveto mašo v katehezi približati otrokom in
mladini. Vsaka delovna skupina je imela nalogo pripraviti in oblikovati jutranjo
sveto mašo en dan v tednu. Na vrsto je prišla tudi naša skupina. Odločili smo se,
da poudarimo 3 spravni značaj maše. Po uvodni pesmi in križu smo se pozdravili
med seboj s podajanjem rok in s poljubom miru. Obred smo zgradili na Jezusovem
naročilu: »Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat
kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi s svojim
bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar« (Mt 5,23). Takrat sem globoko doživel
pomen miru in edinosti. Mislil sem, da smo »odkrili Ameriko«, vendar sem kasneje
bral v nekem priročniku, da so to navado poznali kristjani že v 6. stoletju. Tudi v
sedanjem času bi kazalo včasih poizkusiti in narediti to kretnjo na začetku daritve,
da bi jo še bolj globoko doživeli. Pesnik Dragotin Kette je vsebino miru čudovito
povezal z Bogom v pesmi Moj Bog: »O Bog svetlobe, stvarnik harmonije, tvoj
izgubljeni sin je zopet tu; o, daj mu izgrešenega miru v bližini svoje svete
domačije.« Skupnost Cerkve živi iz miru, ki nam ga podarja Gospod. Vsakdo pozna
pozdrav Vstalega: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19). Vstali je naš mir. Zato je smiselno,
da pri prejemu evharistije prosimo za mir. Prav je, da ga tudi drug drugemu želimo
in podarimo. Pozdrav miru je »pečat naše molitve«. Liturgiki ponovno razmišljajo,
ali naj ta obred vstavijo na mesto, kjer je že bil – na konec besednega bogoslužja,
kakor je bilo v navadi v prvih stoletjih. To bi bilo potem bolj jasno znamenje sprave
z Bogom in konkretno navzočimi. Kajti z Bogom in med seboj spravljeno občestvo
lahko bolj pristno in bolj nazorno kaže, da je Cerkev zakrament: znamenje in
orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Šele
sprava med Jezusovimi učenci lahko uresniči ta poklic. Na to naj mislimo pri
obredu pozdrava miru. Ko si podamo roke, ne posredujemo drug drugemu le lepe
želje, pač pa mir Vstalega, Jezusa! Podajanje rok pri nedeljskem bogoslužju ima
izredno velik pomen. Zanemarjanje tega obreda bi lahko povzročilo v občestvu
pomanjkanje duha Vstalega.

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.
NAVODILA ZA OPRAVLJANJE VERSKE DEJAVNOSTI ZA LJUBLJANSKO
NADŠKOFIJO
1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:
• Vsi verniki starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni,
testirani).
• Odgovorna oseba župnije (župnik/ župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu
obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. • Odgovorna oseba (župnik
oz. od njega pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih
vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT.
• Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samo
testiranje s hitrim HAG testom. O tem morajo voditi evidenco in test enkrat
tedensko v enakih presledkih izvajati.
• Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih
v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra
(razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).
• Obvezno je redno prezračevanje prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje
verska svoboda.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni
mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
• Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih
se kolektivno uresničuje verska svoboda. . Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je
dovoljeno.
3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod
pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje,
izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samo testiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši
od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT.
4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.
5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje
zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij (vsi udeleženci morajo
izpolnjevati PCT pogoj).
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov
vlade ter priporočil NIJZ.

7. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik
izpolnjujeta pogoj PCT.
Hvala vam, da z odgovornim načinom življenja, s spoštovanjem vladnih odlokov za
zajezitev širjenja okužb in bolezni in z upoštevanjem določil naših škofov za
varovanje in ohranjanje zdravja, izražate ljubezen in spoštovanje do sebe in
bližnjega. Duhovno, duševno in telesno zdravje so darovi, ki so nam izročeni. Skrb
za vse oblike zdravja pa naše stalno prizadevanje in odgovornost, ki nam je
zaupana. Kristjanovo veselje je v tem, da izpolnjuje dolžnost do Boga, dolžnost do
drugega in dolžnost do sebe. Na koncu šteje samo to, koliko smo ljubili. Pandemija
COVID-19 je precej spremenila naša življenja. Majhen, droben virus, ki ga
pravzaprav sploh ne vidimo, je s svojo prisotnostjo presegel vse in močno opozoril
nase. Prav zdaj nekateri bijejo bitko na bolnišnični postelji, drugi so virus že
premagali, spet tretji so brezobzirni in sebični ter mislijo, da gre za zaroto. Večina
upošteva ukrepe in skrbi za higieno, da bi se virusu izognili in naredili, kar je v
njihovi moči za zdravje vseh. Kristjani nismo samotni otok, ampak čutimo
odgovornost do družbe in se na tem mestu še bolj zavedamo, kako pomembno je
„timsko delo“. Ja, tudi na področju zdravja je pomembna kolektivna zavest,
sodelovanje, zaupanje in skupno korakanje do cilja oz. vrnitve v bolj običajen
vsakdan. Informacije, ki jih dobivamo, so si včasih zelo nasprotne in nas »cepijo«.
Treba je spoštovati odločitev vsakega posameznika in hkrati narediti, kar je v naši
moči za dobro vseh. V javnem prostoru upoštevamo pravila, ki tam veljajo in
poskušamo narediti še več, če se nam pravila zdijo preohlapna. Saj ne gre za strah,
ampak za ljubezen. Z mislijo, da bi znali sprejeti pravo odločitev in z željo, da bi
nam bilo omogočeno živeti vero v skupnosti, prosim vsakega posebej za
odgovornost. V vsaki situaciji ponovno razmislite, kako boste prispevali k
zmanjševanju širjenja bolezni ter s tem zaščitili sebe ter druge, morda šibkejše od
vas. Ob mnogih prizadevanjih za zdravje vseh se izročajmo v Božje roke in varstvo
Matere Božje, ki jo kličemo tudi zdravje bolnikov.
ALI MUSLIMANI IN KRISTJANI ČASTIMO ISTEGA BOGA? NE!
Muslimani, kristjani in judje častimo enega Boga, pripadamo enoboštveni
(monoteistični) veri, a to še ne pomeni, da častimo istega Boga.
Če želimo dobiti jasen odgovor, moramo vzeti v roke Sveto pismo in Koran, za
katera oboji verjamemo, da je v njima zapisana Božja beseda. Po obeh verovanjih
je v njima zapisano Božje samorazodetje, samorazkritje. Oseba Jezusa Kristusa je
tisti najpomembnejši “člen”, ki razkriva, ali častimo istega Boga ali ne.
Sveto pismo o Jezusu Kristusu
Sveto pismo nam poroča, da je Jezus Kristus Božji Sin (Lk 1; Jn 1; Mr 14 itd.),
edinorojeni Sin Boga (Jn 3), druga Oseba Boga, ki je Troedin in trooseben, Božja
Beseda, ki je bila v začetku (pred stvarjenjem sveta) pri Bogu (Očetu) in je Bog (Jn
1), popoln Bog in popoln človek (Heb 4; Lk 2; Kol 2; Jn 1 itd.), enak Očetu, enega
bistva z Očetom, edina pot do Očeta (Jn 14), edini, ki človeka odrešuje/osvobaja
od greha in zla (Mt 1; Apd 4 itd.), edini celostni Zdravnik človeka (Mt 4), edini, po
katerem smo deležni Božjega odpuščanja in sprave z Bogom (Rim 3; 2 Kor 5 itd.),
polnost resnice (Jn 1). Njegov prihod in poslanstvo so starozavezni preroki
napovedovali že stoletja pred njim. Jezus v hebrejščini pomeni Bog (od)rešuje,
ozdravlja, pomaga, osvobaja in izraža njegovo identiteto ter poslanstvo: Odrešenik
človeka. Kristus pa pomeni maziljenec (hebr. Mesija), kar označuje njegovo
preroško (neposredna Beseda Boga), duhovniško (duhovnik in daritev hkrati) in

kraljevsko (vladanje) službo ter poslanstvo. Mesija je judovski izraz, ki označuje
pričakovanega Rešitelja, Odrešenika. O tem, kdo je Jezus Kristus v Svetem pismu,
podrobneje izvemo v Katekizmu katoliške Cerkve.
Koran o Jezusu Kristusu
Koran Jezusa imenuje Isa, Mesih (Mesija), Marijin sin (sin Merjem), božja beseda,
priča, usmiljenje itd. Opisuje ga kot Božjega preroka, poslanca in služabnika, ki
deluje po Božjem ukazu. Jezus je v Koranu le človek in abd Allah, tj. Božji (Alahov)
suženj. Je eden od 25 prerokov, 24. po vrsti, ki naznanja največjega in zadnjega
(za muslimane) Ahmeda – drugo ime za Mohameda. Koran navaja tudi Jezusovo
rojstvo iz Device Marije, njegove čudeže, vlogo sodnika ob koncu časov, njegovo
vnebovzetje itd. Vsi ti zapisi niso enaki svetopisemskim, v marsičem se razlikujejo
ali si celo nasprotujejo. Koran odvzema biblični osebi Jezusa Kristusa vso krščansko
vsebino. Odločno zanika Jezusovo božansko naravo, Božje Sinovstvo (K 9, 30–31),
trpljenje in sramotno smrt na križu (K 4, 157), vstajenje od mrtvih, odrešenjsko
vlogo – odvzema ključne reči. Koranski Jezus je ustvarjen od Boga kot Adam – iz
zemlje, je le kreposten človek, posebej odbran od Boga, nikakor pa ne Bog, Božji
Sin in edini Odrešenik človeka.
Ključna razlika
Očitno je, da je pisec Korana (7. stol po Kr.) dobival informacije o Jezusu v raznih
krščanskih odpadlih ločinah (sektah) na Arabskem polotoku. Prevzel je gnostične
nauke, posebej pa arijanskega in ebionitskega, ki zavračata Jezusovo božansko
naravo in popolno božanstvo. Cerkveno resnico o Jezusovem Božjem Sinovstvu in
popolnem Bogu je Koran dobesedno pohodil in zavrgel kot krivoversko. Sveto pismo
nam jasno pravi, da je lažnivec tisti, ki zanika, da je Jezus Mesija – tj. Odrešenik.
Proti-Mesija (antikrist) je tisti, ki zanika Očeta in Sina, tj. troosebnost Boga. Kdor
ne priznava Jezusove božanske in človeške narave, ga po besedah Svetega pisma
ne vodi, ne navdihuje duh resnice, Božji Duh, ampak duh blodnje, zmote (1 Jn 3–
4). Koran trdi, da bodo tisti, ki častijo Jezusa kot Božjega Sina obsojeni na pekel (K
5, 72). Vse to pomeni, da kljub temu, da kristjani in muslimani verujemo le v enega
Boga, ne častimo in molimo istega Boga. Pogled na Jezusa Kristusa nas v bistvenih
rečeh čaščenja enega Boga ločuje. Ta je za kristjane Bog, za muslimane pa le
človek. Tu ne gre za malenkostno razliko, ampak odločilno pri verovanju v enega in
istega Boga. Boštjan Hari, Aleteia – januar 2021

SEZNAM BRALCEV:
NEDELJA, 10. 10.
28. nedelja
med letom

1. berilo:

2. berilo:

Mdr 7,7-11

Heb 4,12-13

8.00 CVETO URŠIČ
10.00 MOJCA FLAJS

NEDELJA, 17. 10.

Iz 53,10-11

29. nedelja
med letom

8.00 ROK ANDERLE

30. nedelja med letom,
misijonska

Jer 31,7-9

10.00 MARIJA DIJAK

NEDELJA, 31. 10.

5 Mz 6,2-6

31. nedelja med letom,
žegnanjska

8.00 RUDI MIKOLAJ

Vsi sveti

32. nedelja med letom,
zahvalna

MIHA GAŠPERIN

ROK ANDRES
ALEŠ VURNIK
Heb 7,23-28

10.00 BARBARA DEBELJAK RUS
Raz 7,2-4.9-14

ALJA ŠTENDLER
BREDA GAŠPERIN
1 Jn 3,1-3

8.00 SILVA PISEK

ROK PREŠERN

10.00 ALENKA ROGELJ

NEDELJA, 7. 11.

MAGDA ROZMAN

Heb 5,1-6

8.00 ANAMARIJA NOVAK

PONEDELJEK, 1. 11.

ROBERT ŠIFRER
Heb 4,14-16

10.00 MARIJA JEKOVEC

NEDELJA, 24. 10.

DARINKA DEŽMAN

1 Kr 17,10-16

MARKO GRIMANI
Heb 9,24-28

8.00 STANKA REHBERGER
10.00 JANJA BORIČ

META KOMAN JUVANEC
SANDI WILLEWALDT

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2021 bomo odplačevali naš dolg, ki ga
imamo do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove.
ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674
GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
NEDELJA 3. 10.
27. NEDELJA MED LETOM ROŽNOVENSKA
PONEDELJEK 4. 10.
FRANČIŠEK ASIŠKI, RED. UST.
TOREK 5. 10.
MARIJA FAVSTINA, RED.
SREDA 6. 10.
BRUNO, UST. KARTUZIJANOV
ČETRTEK 7. 10.
ROŽNOVENSKA M.B.
PETEK 8. 10.
PELAGIJA, SPK.
SOBOTA 9. 10.
ABRAHAM IN SARA, SP. OČAK IN ŽENA
NEDELJA 10. 10.
28. NEDELJA MED LETOM
FLORENCIJ, MUČ.

8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † BOJAN HORVAT
19.00 ZA USPEŠNO OPERACIJO IN OKREVANJE
19.00 NA ČAST SVETEMU DUHU
19.00 † FRANČIŠKA, MIHA IN MALČI PRETNAR
19.00 † MESARIČ IN VLAH
19.00 † ANA IN IVAN VODOPIVEC
19.00 † JANEZ IN PETER AHLIN
ZA BLAGOSLOV VNUKOV
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † MARIJA VOLČINI

