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DEKANIJSKA REKOLEKCIJA  

Srečanje duhovnikov naše dekanije bo pri nas v sredo, 2. oktobra.  Vabljeni k sveti 
maši ob 9.30. 

FRANČIŠEK ASIŠKI 

4. oktober Frančiškovi bratje in sestre slavimo god našega ustanovitelja sv. 
Frančiška Asiškega. V četrtek, 3. oktobra bomo po večerni maši obhajali tranzitus, 
spomin na Frančiškov prehod v večnost. Lepo vabljeni. 

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA V MESECU 

Vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, 
češčenju Jezusovega. 

SVETOPISEMSKI MARATON  

bo v naši župniji od 6. do 13. oktobra. Obe nedelji bomo brali božjo besedo 0d 7. do 
8. ure in med dopoldanskima svetima mašama, med tednom pa od 16. do 18. ure. 
Lepo vabljeni, da se pridružite pri branju ali poslušanju. Bralci se boste lahko 
vpisali na list, ki bo na mizici. 

ČIŠČENJE - Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva 
in župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA V NAŠI ŽUPNIJI! 

Vabim Vas, da se nam pridružite na Delavnicah molitve in življenja (DMŽ). Na 
vsakem srečanju bomo prisluhnili vsebinsko globoki katehezi, prebrali bomo 
odlomek iz Božje besede, ob njem razmišljali in si medsebojno podelili vtise, ki 
so se nas dotaknili ob branju, “učili” se bomo različnih molitvenih načinov, ki 
nam bodo pomagali potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni molitveni odnos 
z Gospodom. Počasi, korak za korakom, bomo svoje življenje, našo notranjo 
tesnobo, nemir, strah, žalost predajali v ljubeče Očetove roke. In ta predanost 
in zaupanje bosta polagoma prinesla globok notranji mir. 

Delavnice obsegajo petnajst srečanj, enkrat tedensko po dve uri.  

Uvodno srečanje bo v sredo, 9. oktobra 2013, ob 19. uri. 

Voditeljica Tatjana 

ROŽNOVENSKA POBOŽNOST  

Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. V molitev rožnega venca 
bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in moralno prenovo našega 
naroda ter veliko potrebo po duhovniških in redovniških poklicih. 
Vabljeni tudi k skupni molitvi v cerkvi pol ure pred jutranjo in večerno mašo. 

  Magnificat 

  Molitveno-bogoslužna revija vsak mesec prinaša: 

uvodno misel, razlago umetniškega dela in razmišljanje, 

blagoslov meseca, marijansko antifono meseca, jutranjo in 

večerno molitev za vsak dan, mašna besedila z Božjo besedo za 

vsak dan, življenjepis svetnika ali meditacijo za vsak dan. 

Cena posamezne številke je 4,90 €. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. september 
26. nedelja med letom 

Mihael, Gabrijel in Rafael, 
nadangeli 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030  Trem: †† iz družine Zdovc, Koren in Pirnat 

PONEDELJEK, 30. september 
Hieronim, duhovnik, c. uč. 

   800    † Ivan Pirnat 
1800  † Dušan Zapušek 

TOREK, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

  800    za nerojene otroke in njihove starše 
1800   †† Franc Dečko, Alojz in Mihael Vodeb 

SREDA, 2. oktober 
Angeli varuhi 

     800   v čast Sv. Duhu 
   930   † Ana Remic 
1800   † Jožef Ozmec 

ČETRTEK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

    800   † Marija Firšt 
1800   v zahvalo za zdravje 

PETEK, 4. oktober 
Frančišek Asiški, red. ust. 

     800   † Franc Pušnik 
 1800   † Franc Loger 

SOBOTA, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, red. 

  800    † Maksimilijan Burja 
1800  † Marija Kopinšek 

NEDELJA, 6. oktober 
27. nedelja med letom 
- rožnovenska nedelja 

Bruno, ustan. kartuzijanov 

     800  † Franc Rožič 
   930   †† Katarina in Lenart Šuligoj, Jože Lončar 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030  Tremerje: †† Veronika Sajovic 
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