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Splošni namen apostolata molitve za november: 

Da bi duhovniki, ki doživljajo stisko, našli tolažbo v trpljenju, oporo v dvomih in 
potrditev v zvestobi. 

Skoraj vsak duhovnik se spominja milosti, ki jih je doživljal po posvetitvi: čustva 
vznesenosti pri obhajanju evharistije, gorečega srca pri oznanjevanju in razlaganju 
Božje besede, tolažbe pogrebne liturgije, odpuščenih grehov v zakramentu sprave 
in svoje lastne predanosti, ki se je zdela tako polna energije, kot da ne bo nikoli 
oslabela. Potem leta minevajo in mnogo duhovnikov z Božjo pomočjo ohranja in 
neguje ta sveti idealizem duhovniških začetkov. Nekateri pa se srečujejo s hudimi 
izzivi. Po najboljšem scenariju ti izzivi pomagajo ustvariti svetnika. Na žalost so tudi 
primeri nasprotne skrajnosti, ki se končajo tragično, s škandalom in duhovnikovim 
imenom v časopisu. Vsi notranji boji, ki jih duhovniki doživljajo, pa ne pridejo v 
javnost. Dostikrat se duhovniki znajdejo v stiskah, ki jih nihče ne vidi: ko v lastnem 
srcu čutijo puščavo, ko se pojavljajo dvomi ali utrujenost, ker ni dovolj delavcev in 
ne dovolj denarja, ko pride osamljenost, bolezen, nerazumevanje. Kje poiskati 
tolažbo, podporo in potrditev? Dolžni smo podpirati duhovnike tudi z molitvijo, ta 

mesec še posebej za tiste, ki so v stiski. 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 11. novembra ob 18.45. Člani, lepo vabljeni! 

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV bo v torek, 12.  novembra bo ob 19. 
uri. Birmanci bodo imeli duhovno obnovo prihodnji konec tedna. Spremljajmo 
jih z molitvijo. 

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE: V četrtek, 14. novembra bomo 
obhajali obletnico posvetitve župnijske cerkve sv. Cecilije. Kot beremo na 
napisu, jo je na ta dan l. 1615 posvetil takratni ljubljanski škof Tomaž Hren. 
Zunanjo slovesnost posvetitve obhajamo to nedeljo. 

PREDSTAVITEV ROMANJA V COMPOSTELO: V petek, 15. novembra 
bosta Ana in Rado Strnad predstavila svoje letošnje romanje v Campostelo. 
Predstavitev bo ob 19. uri v samostanski obednici. Vabljeni! 

KARITAS: Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, 
zato zbiramo hrano in druge gospodinjske potrebščine, ki 
jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči.  

KLIC DOBROTE 2013 - za družine v stiski  
 sreda, 27. novembra 2013 

TISK: Na razpolago je Magnificat za november (4,90 €),  
za leto 2014 pa Pratika (5,20 €), Marijanski koledarj (2€) 
in stenski koledar (0,50 €). 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. november 

32. nedelja med letom, 

Leon Veliki, papež, c. uč. 

     800  † Herman Kocjan 
   930   † Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za rajne  
1030  Tremerje: †† Ciril in Marija Hriberšek 

PONEDELJEK, 11. november 
Martin, škof 

   800    † Martin Škrabar 
1800  † Ivan Jelen 
           za rajne 

TOREK, 12. november 
Jozafat Kunčevič, škof, muč. 

  800   † Breda Jelen 
1800   † Angelca Pirtovšek (obl.) 
          za rajne 

SREDA, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

   800    †† Ojsteršek in Pasar 
1800  †† Justina in Martin ter Ivanka Gaberšek 
           za rajne 

ČETRTEK, 14. november 
Obletnica posvetitve cerkve 

    800   za rajne  
1800   † Angelca Pirtovšek 

PETEK, 15. november 
Albert Veliki, škof, c. uč. 

   800    v zahvalo 
1800  †† Jože in Terezija Pristovšek 
           za rajne 

SOBOTA, 16. november 
Marjeta Škotska, kraljica 

  800    † Jože Marodi 
1800   † Alojz Bračič (30. dan) 
           za rajne 

NEDELJA, 17. november 

33. nedelja med letom, 

Elizabeta Ogrska, redovnica 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   za rajne  
1030  Tremerje: † Danica Draksler 
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