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ŽUPNIJSKA PISARNA
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK: 17:00-18:30 
TOREK: 8:30-10:00 • PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.  
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.

SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

33. NEDELJA MED LETOM
Teden zaporov, teden Karitas

»V malem si bil zvest, čez veliko te 
bom postavil. Vstopi v veselje svojega 

gospodarja!«  (Mt 25,21)

Vsak od nas  se lahko vpraša: ali sem zvesti 
Božji služabnik? Kako gospodarim s svojimi 
talenti, darovi, ki sem jih prejel od Gospoda?  
Svoje sposobnosti in čas, ki nam je podarjen, 
moramo uporabljati tako, da nas Gospodar 
ob svojem času ne bo spoznal za lene in 
neuporabne. Dar, ki smo ga prejeli naj bo 
dar za druge, delimo ga z brati in ga tako 
pomnožimo. Če talente uporabljamo samo za 
lastno blagostanje, je tako, kot bi jih zakopali, 
če pa z njimi osrečujemo druge, ima naše 
življenje smisel in veselje v Gospodu.

Ponedeljek 17. 11., Elizabeta Ogrska, redovnica
7.30  po namenu
19.00 + Angela CERGOLJ, obl.
 ++ starši ŠTAJDOHAR in TOMŠIČ

Torek 18. 11., Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla
7.30  po namenu
19.00 ++ družini KAVČIČ in KASTELIC
 ++ družina PETRIČ

Sreda 19. 11., Matilda, redovnica, mistikinja
7.30  po namenu
19.00 + Marija KOREZ, 7. dan
 ++ B. MAROLT

Četrtek 20. 11., Edmund, kralj
7.30 ++ Stanko ZORKO in Jože GREGORIČ
19.00 + Stane REMŠKAR
 + Marco BONZANNI

Petek 21. 11., Darovanje Device Marije
7.30  
19.00 ++ družina PETKOVŠEK
 + M. MAROLT
 ++ Jože GOLOB in Andrej BRECELJNIK

Sobota 22. 11., Cecilija (Cilka), devica, mučenka
7.30 ++ družini MARINČ in COLNAR
19.00 + Cilka KREGAR
 + Marian KOČAR, obl.

Nedelja 23. 11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
6.30 + Maksim SEDEJ
8.30  za župljane
 + Darinka KRANJC
 + Antonija BITENC
10.00 ++ Ivan in Katarina KORDEŠ
 + Mitja SILA, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Stanislav in Amalija LIPUŠČEK
 ++ družina SEMIČ
19.00 + Andrej KOPAČ, obl.
  v zahvalo za dober zdravniški izvid

SVETE MAŠE OD 17.11. DO 23.11.ponovne vzpostavitve Družbe Jezusove. Simpozij bo 
potekal v četrtek, 20. novembra s pričetkom ob 9. uri 
v Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani. 

Lepo vabljeni!

sobota, 29. november

ORATORIJSKI DAN – IZEDELAVA 
ADVENTNIH VENČKOV

V soboto, 29. novembra, dan pred začetkom adventnega 
časa, animatorji vabimo na oratorijski dan. Dogajal se 
bo v dvorani nove cerkve. Začetek bo ob 9.uri, konec 
pa okrog 14. ure. S seboj prinesite škarje za zelenje, 4 
svečke in kakšne okraske za na venček, če pa je mogoče, 
lahko prinesete tudi zelenje.

sobota, 22. november

SV. CECILIJA

V soboto, 22. novembra lepo vabljeni k večerni sveti 
maši, da skupaj zapojemo v čast sv. Cecilji, zavetnici 
pevcev in cerkvene glasbe. Pol ure pred mašo bomo 
vadili pesem o sv. Ceciljiji, ki jo bomo med mašo 
skupaj zapeli. Po maši bo sledilo kratko druženje.



ANIMATORSKI VIKEND JE USPEL!

Med 7. in 9. novembrom smo se animatorji zbrali 
na Visokem nad Poljanami. Osnovni namen, in 
sicer spoznavanje in povezovanje med nami, je bil 
vsekakor dosežen. Medse smo sprejeli tudi nekaj novih, 
nadebudnih animatorjev in verjamemo, da bomo dobro 
sodelovali. 

Med druženjem smo si vzeli čas tudi za načrtovanje 
tudi nekaterih dogodkov za to šolsko leto. Med drugim 
smo se odločili, da bomo izvedli pred adventom in 
pred cvetno nedeljo izvedli oratorijski dan, ko bomo 

ponedeljek, 17. november

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV

Kot običajno vsak tretji ponedeljek v mesecu, bo tokrat 
v ponedeljek, 17. novembra ob 20. uri v novi cerkvi v 
Dravljah, maša za ozdravljenje in osvoboditev. Lepo 
vabljeni! 

sreda, 19. november

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V sredo, 19. novembra po večerni sveti maši, se bo v 
učilnici v župnišču sestal župnijski pastoralni svet. Da 
bo srečnje uspešno in rodovitno, se priporočamo v 
molitev.

KARITAS SPOROČA

Pozdravljeni! Leto se je že skoraj obrnilo in spet je tu 
november. V novembru imamo kar nekaj praznikov. 
Na začetku praznik Vseh svetnikov, potem Spomin 
vseh vernih rajnih, ko se spomnimo pokojnih dragih, 
prijateljev, znancev, ki jih ni več med nami. Imamo 
zahvalno nedeljo, ko se zahvalimo za darove zemlje in 
vse dobro.

Zadnji teden v novembru imamo teden Karitas, letošnja 
misel je: V DRUŽINI SEM DOMA.

Srečna in trdna družina, ki jo povezuje božje zaupanje, 
je najlepše kar imamo v bivanju tu, na zemlji. Je trdnjava, 
kamor se zatekamo, ko nam je hudo, in je kraj, kjer se 
skupaj veselimo.

Karitas dela po ustaljenem urniku. Lani so se poslovile 
tri naše dolgoletne članice. Za njimi je ostala žalostna 
praznina. Vabimo vse, ki jim prostovoljno delo ni 
tuje, da se nam pridružite. Imamo se lepo. Vsako 
jesen poromamo na Brezje in k blaženemu Slomšku v 
Ponikvo.

Hvala za vse darove, ki jih namenjate za ljudi v stiski. 

Dobri Bog naj vas vodi in varuje na vseh poteh.

     Ivica

ZAHVALNA NEDELJA V ZNAMENJU 
LJUBEZNI

Zahvalna  nedelja. Pred oltarjem darovi zemlje in dela 
človeških rok. V prvi vrsti zakonski pari. Osem parov 
se je odločilo stopiti iz anonimnosti in pred Bogom in 
občestvom obnoviti svoje poročne zaobljube. Zastopane 

so bile vse kategorije, bi lahko rekli v jeziku športnikov: 
najmlajši par je praznoval prvo petletko, najstarejši pa 
je praznoval šestdeseto obletnico poroke. 

Skupaj z njimi pa smo svoje poročne zaobljube potrdili 
tudi vsi drugi, ki smo pri župnijski sveti maši nehote s 
spomini poromali v svoj poročni dan.

Župnik p. Miran Žvanut je s to gesto – povabilu 
zakoncem -  dal zahvalni nedelji širši značaj kot smo 
ga navajeni. To je bila zahvala za pridelke zemlje in 
zahvala za vse, kar nam Bog daje. Zazvenela je misel, da 
smo tudi mi dar drug drugemu in nas ta dar zavezuje 
k zahvaljevanju Bogu. Nit, ki je najtrdnejša in nas 
povezuje pa je ljubezen.  »Prizadevajte si, da boste imeli 
ljubezen«, nam naroča tudi sv. Pavel v znamenitem 
odlomku, ki ga velikokrat slišimo na poročnih obredih. 

K slovesnemu bogoslužju so svoj delež prispevali pevci 
zbora Stopinje, krasilci in pritrkovalci, za sproščeno 
druženje pa gospodinje, ki so na trgu ponudile dobrote 
domačih kuhinj.

     MS  

skupaj izdelovali venčke oziroma butare, prej pa se z 
družinami še igrali, peli in družili. Za zimski oratorij se 
letos še nismo odločili, imamo pa v načrtu nekaj drugih 
manjših dogodkov za otroke in družine. S petjem pa 
želimo popestriti tudi kakšno nedeljsko mašo v domu 
starejših občanov. Več o animatorskem vikendu si 
lahko preberete in pogledate na spletni strani.

    Tjaša Medved

četrtek, 20. november

OD UKINITVE DRUŽBE DO PAPEŽA 
JEZUITA

Slovenska provinca Družbe Jezusove in Inštitut za 
moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne 
kulture Teološke fakultete Univerze v Ljubljani 
organizirata Znanstveni simpozij ob 200 - letnici 


