
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
7. PON 
sv. Engelbert 18.h  +   Jerič in Rupnik 

8. TOR 
sv. Gotfrid (Bogomir) 7.30  +   oče in sin Pelzl 

V četrtek, 17. 
novembra bo po maši 

srečanje biblične 
skupine. 

9. SRE 
sv. Ursin 

18.h  +   Janez, Valentin, 
               Marjanca Potočnik 

10. ČET 
sv. Leon Veliki 18.h  +   Stanko Delavec, 1. obl. 

V petek, 18. 
novembra bo po maši 

Schönstattska 
molitev 

11. PET 
sv. Martin iz Toursa 18.h  +   Karel Gomboc, obl. 

12. SOB 
sv. Jozafat Kunčević 18.h  +   Albin, Ivanka Okorn 

13. NED 
33. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Frančiška, Stanko Križaj 

14. PON 
sv. Lovrenc Irski 18.h  +   Niko Likozar 

15. TOR 
sv. Albert Veliki 

7.30  +   Angelca, Lovro 
               Markun 

16. SRE 
sv. Marjeta Škotska 18.h  +   Marija, Jože Štern 

17. ČET 
sv. Elizabeta Ogrska 

18.h  +   Manca, Jože 
               Hudobivnik 

18. PET 
sv. Filipina Duchesne 18.h  +   Srečko Plut, obl. 

19. SOB 
sv. Matilda 18.h   +   Alojzij Štern 

20. NED 
KRISTUS KRALJ 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  Jože, Frančiška Zupančič 

Namesto cvetja na grob + Damjanu Debeljak 
so za sv. mašo darovali Štrosovi. 

Le kratek čas živim 
v vaši sredi, in toliko 

prijateljev in znancev,  
ki sem jih našel, ni več 
med nami. O žena, kje 
je tvoj mož, o mož, kje 
tvoja žena, kje so tvoji 

otroci ali ljubljeni starši? 
Kje je toliko naših 
dragih sosedov, 

prijateljev in znancev,  
ki so se pred enim 
letom še veselili z 

nami? Odšli so v veliko 
hišo večnosti. Njihove 

duše so zdaj v roki 
pravičnega Boga,  

da bi prejele  
zasluženo plačilo. 
Naj bo naš spomin  

v teh dneh še posebej 
posvečen ubogim 

dušam v vicah, 
da čim prej prispejo 
v nebeško deželo. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani 
zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, 

žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, 
ki skrbijo za zapornike. 
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NADŠKOFOVA ZAHVALA 
 OB ZAHVALNI NEDELJI 

 
Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s 

svojimi usti, sredi množice ga bom hvalil. 

(Ps 109, 30) 

Dragi bratje in sestre. 
Hvaležnost življenje naredi polno, bogato 
in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, 

da smo dar mi sami, da so drugi podarjeni 
nam in mi podarjeni drugim… 

Lepe besede zahvale nadškof namenja 

duhovnikom, redovnikom in redovnicam, 

stalnim diakonom in potem nadaljuje: 

Zahvaljujem se našim katehistinjam in 
katehistom, ki potrpežljivo in predano na 
mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga 

in ljubezen do Cerkve. Hvala vam, da 
sodelujete s starši in jim pomagate v naših 

otrocih razvijati čut za resnično, dobro, 
lepo in plemenito. 

Zahvaljujem se tudi vsem 
župnijskim sodelavcem. Vaše 

sposobnosti in izkušnje so 
neprecenljive. Duhovniki vas zelo 
potrebujejo, da jim pomagate in z 

njimi sodelujete pri skrbi za 
materialne in duhovne potrebe 
svojih župnij. Brez župnijskih 

sodelavcev, ključarjev, 
gospodarskega sveta, župnijskega 
pastoralnega sveta, pa tudi tistih, 
ki skrbite za čistočo naših cerkva, 

bi bilo župnijsko življenje zelo 
okrnjeno. Pomembnost 

sodelovanja vseh v skrbi za 
župnijo je tudi pokazala sinoda, ki 

nas je povabila k skupni hoji.  
Iskreno se zahvaljujem tudi vsem 
tistim, ki si prizadevate, da bi bilo 

v naši državi več poštenja in 
pravičnosti, več pripravljenosti za 

resnico, več demokracije, več 
medsebojnega spoštovanja in 

skrbi za skupno dobro. 
Čeprav ne morem našteti vseh, se 
želim zahvaliti vsem očetom in 

mamam, ki ste v tem letu sprejel 
novo življenje. Ob vsej 

zmedenosti časa, nekaterih skupin 
in njihovih ideologij ste sprejeli 
dar novega življenja Zaradi vas, 

drage mame in očetje, lahko 
zaupamo v prihodnost. 

 



Ob zahvali vsem in vsakomur prosim 
Marijo, naj vas skrbno varuje, 
nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja 
vas in vse vaše ljudi. 
Msgr. Stanislav Zore, OFM, nadškof 

 
OČE IN MATI 

 

 
 
Se še spomniš matere in očeta? 
Saj veš – dveh ljudi,  
ki sta te postavila v ta nenavadni svet.  
Morda sta že dolgo mrtva. 
Morda te spremlja težka misel, 
da sta v zadnjih letih svojega življenja  
imela tako malo od tebe. 
Morda pa še živita. 
Potem bi te vprašal:  
Kakšno mesto imata v tvojem 
življenju? 
Ne v tvoji hiši: v tvojem srcu!? 
Govoriš več o njiju ali z njima? 
O njuni bolezni, staromodnih nazorih, 
o renti, stanovanju, zavarovanju? 
Ju obravnavaš kot človeka, ki ne 
moreta več slediti, ki sta odpisana? 
Morda misliš, da je zanju dobro 
poskrbljeno –  
in za vsak praznik dobita sveže cvetje 
… 

Pa vendar jima manjka vse, 
če ne čutita, da ju imaš rad in da si 
jima hvaležen,  
če jima manjka tvoje srce, tvoje 
prijateljstvo. 
Za stare starše moraš imeti predvsem 
srce. 
Morda ne vidita in ne slišita več 
dobro, toda tvoje srce prav dobro 
občutita. 
Njuna sreča je v tvojih rokah. 

 Po: Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 
YOUCAT – katekizem za mlade 

�  �  � 
 

Kako gleda Cerkev na ostale religije? 
 

Cerkev spoštuje vse, kar je v drugih 
religijah dobro in resnično. Spoštuje 
in podpira versko svobodo kot 
človekovo pravico. Vendar ve, da je 
Jezus Kristus edini Odrešenik vseh 
ljudi. Edini on je »pot, resnica in 
življenje« (Jn 14,6).  
(KKC 841–848) 
 

Kdor koli išče Boga, je nam kristjanom 
blizu. Posebna stopnja 'sorodstva' 
obstaja do muslimanov. Kot judovstvo 
in krščanstvo spada tudi islam med 
monoteistične religije. Tudi muslimani 
častijo Boga Stvarnika in imajo 
Abrahama za očeta svoje vere. Koran 
ima Jezusa za največjega preroka; 
Marija, njegova mati, je prerokova mati. 
Cerkev uči, da vsi ljudje, ki brez lastne 
krivde ne poznajo Kristusa in njegove 
Cerkve, vendar iskreno iščejo Boga in 
sledijo glasu svoje vesti, dosežejo večno 

zveličanje. Kdor pa je spoznal, da je 
Jezus »pot, resnica in življenje«, a mu 
noče slediti, ne najde zveličanja po 
drugih poteh. To pomeni stavek »Extra 
Ecclesiam nulla salus« (zunaj Cerkve ni 
zveličanja). 
 

33. nedelja med letom 
 

 
 

Tisti čas so se nekateri  
pogovarjali o templju,  

kako je okrašen z lepimi kamni  
in zaobljubnimi darovi.  

Jezus pa je rekel:  
»Prišli bodo dnevi, ko od tega,  
kar vidite, ne bo ostal kamen  

na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«  
Vprašali so ga:  

»Učitelj, kdaj pa bo to 
in kakšno bo znamenje,  

ko se bo to začelo goditi?«  
Rekel jim je: »Glejte,  

da se ne daste zavesti!  
Veliko jih bo namreč prišlo in  
bodo govorili v mojem imenu: 

 ›Jaz sem,‹ ali  
›Čas se je približal.‹  
Ne hodíte za njimi!«  

Vsi vas bodo sovražili  
zaradi mojega imena, a še las  
z glave se vam ne bo izgúbil.  

S svojo stanovitnostjo 
 si boste pridobili svoje življenje.«  

(Lk 21,5–8.17–19) 

ZAHVALNA NEDELJA - OTROKOM 
 

V mesecu novembru se spominjamo naših 
bližnjih, ki so že umrli, hkrati pa je ta 
mesec tudi posebna nedelja, ki se imenuje 
»zahvalna«. Ponuja nam priložnost, da se 
še posebej zahvalimo za vse prejete 
darove. 
Pri vsaki sveti maši je sicer priložnost, da 
se po obhajilu v tihoti v svojem srcu še 
posebej zahvalimo za to, da Jezus prihaja 
med nas, da biva v naših srcih.  
Pa se sicer v našem vsakdanjem življenju 
znamo zahvaljevati ali nam je vse samo po 
sebi umevno, da imamo? 
Naj bo zahvalna nedelja priložnost, da 
rečemo iskren »hvala« najprej našim 
staršem za vse, kar storijo za nas, sicer pa 
velja hvala tudi učiteljem in učiteljicam, 
pa katehetom, katehistinjam, babici, 
dedku, sošolcem in sošolkam, šoferju na 
avtobusu … Mnogo je ljudi, ki nam 
omogočajo, da je naše življenje lahko 
varno, prijetno ter polno novih doživetij, 
izkušenj in znanj.  
Zahvaliti pa se je vsekakor vredno tudi 
Bogu, ki nam je podaril oči, da lahko 
vidimo, jezik, da lahko govorimo, noge in 
roke, pa seveda srce, ki bije ter lahko tako 
izkusi ljubezen, toplino, a tudi žalost in 
razočaranje.                                              A. K. 

 
 

Bralci Božje besede: 
 

Sobota zvečer 
Justi Gašperlin in Mojca Naglič 

13.11.2022 ob 8.00 
Janez Sajovic, Petra Tomažič 

13.11.2022 ob 10.00 
Milan Grah, Jera Sitar 

20.11.2022 ob 8.00 
Milan Grah, Nada Zelko 

20.11.2022 ob 10.00 
Anamarija Zorman Grašič, Klemen Zabret 


