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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,19-31) 
Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico ter se 
dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež, po imenu Lazar, ki je ležal pri 
njegovih vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. 
Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v 
Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. 
Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in 
Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da 
pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem 
plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in 
prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami 
narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod 
ne morejo sem.‹ 
In rekel je: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč pet 
bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham pa reče: 
›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Le-ta je pa odgovoril: ›Ne, oče Abraham, 
temveč, ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.‹ Rekel pa mu je: ›Ako ne 
poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‹ 

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. 

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

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V 
četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k češčenju 
Jezusovega Srca. 

Obletna spominska maša za umorjene na Teharjah in od tam v smrt odpeljane bo na 
grobišču Teharje v Bukovžlaku v nedeljo, 6. oktobra ob 11. uri.  

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. 

Kvatrna nabirka – Današnja nabirka je za bogoslovje in se za njo lepo zahvaljujemo. 

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 poklicih. 

Papež Frančišek je razglasil izredni misijonski mesec oktober 2019 kot poseben čas 
za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve. 

Štiri smernice za IMMO 2019, ki jih je predlagal papeški svet za misijone: 
1. Osebno srečanje slehernega vernika z Jezusom Kristusom, ki je živo navzoč v svoji 
Cerkvi po Evharistiji, branju Božje besede ter osebni in občestveni molitvi; 
2. Razširiti pričevanje svetnikov misijonarjev (že kanoniziranih in v postopkih) 
3. Svetopisemsko, katehetsko, duhovno in teološko izobraževanje in usposabljanje za 
misijonsko dejavnost 
4. Konkretna pomoč – zavzetost vse Cerkve, da bo skrbela za »stroške« širjenja 
evangelija, versko izobraževanje in misijonsko osveščanje, še posebej v najbolj revnih 
občestvih Cerkve. 

6. oktobra bo ob 15. uri v Škocjanu na Dolenjskem, v rojstnem kraju misijonarja Ignacija 
Knobleharja srečanje z misijonarjem Danilom Lesjakom. 
Praznovanje misijonske nedelje bo 20. oktobra v Murski Soboti s pričetkom ob 16. uri.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 
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Mihael, Rafael in Gabrijel, 
nadangeli 

    800   † Frančiška Vrečer 
  930   † Majda Kink 
1800   † brat France (gr. 6) 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike  

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

    800   † brat France (gr. 7) 
1800  †† iz družine Šprajc in sorodniki 

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

    800   † brat France (gr. 8) 
1800  v zahvalo 

SREDA, 2. oktober 
Angeli varuhi 

    800   † brat France (gr. 9) 
  930    za s. Anio 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

  800  † brat France (gr. 10) 
1800   v čast Božjemu usmiljenju 

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

    800   † brat France (gr. 11) 
1800  † Jožefa Tomažič 

SOBOTA, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, red. 

    800   † brat France (gr. 12) 
1800  po namenu 

NEDELJA, 6. oktober 

27. nedelja med letom 

Bruno, ustan. kartuzijanov 

    800   † Frančiška Vrečer 
    800    za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930    †† Franc in Nada Loger 
1800   † brat France (gr. 13) 
1100   Trem.: †† iz družine Krajnc in Planinšek  
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