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Preizkus 'trojnega filtra'
V stari Grčiji je bil filozof Sokrat 

znan po tem, da je zelo visoko cenil 
modrost. Nekega dne je filozof srečal 
znanca, ki mu je rekel: »Ali veš, kaj sem 
pravkar slišal o tvojem prijatelju?«

»Samo trenutek«, ga je ustavil So-
krat. »Preden mi karkoli poveš, bi rad, 
da narediš kratek test. Imenuje se: Pre-
izkus 'trojnega filtra'.«

»Test 'trojnega filtra'?« se je začudil 
sogovornik.

»Tako je,« je nadaljeval Sokrat. »Pre-
den mi karkoli poveš o prijatelju, bi 
bilo dobro, da bi si vzel čas in presodil 
o tem, kar mi hočeš povedati. Zato se 
tudi imenuje Preizkus 'trojnega filtra'.

Prvi filter je filter resniCe. Ali si 
povsem prepričan, da je tisto, kar mi hočeš povedati, resnično?« »Ne,« reče mož. 
»V bistvu sem pravkar slišal in ...«

»V redu,« je rekel Sokrat. »Torej ne veš zagotovo, ali je res ali ne. Poskusiva z 
drugim filtrom. Filtrom DoBrega. Ali bi mi rad povedal kaj dobrega o prijate-
lju?« »Ne, nasprotno ...« je priznal učenjakov znanec.

»A tako,« je nadaljeval Sokrat, »Hočeš povedati nekaj slabega o njem in ne 
veš, ali je to res. No, še vedno lahko narediš preizkus, kajti na voljo imaš še en 
filter. Filter uPoraBnosti. Ali mi bo koristilo, kar bi mi rad povedal o prijate-
lju?« »V bistvu ne ...«

»Torej,« je zaključil Sokrat. »Če bi mi rad povedal nekaj, kar ni ne resnično, 
ne dobro, niti koristno, zakaj bi mi sploh kaj govoril?«
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Smo v mesecu oktobru, ki nas na po-

seben način povezuje z našo nebeško 
materjo Marijo. Ne, v tem mesecu ne 
obhajamo šmarnic. Te nas z Marijo po-
sebej povezujejo v mesecu maju. ok-
tober je posvečen rožnemu vencu. Ta 
nas povezuje z Marijinim in Jezusovim 
življenjem. Ponavljajoče se zdravamarije 
nas umirijo, skrivnosti pa nas spodbujajo 
k premišljevanju jezusovega življenja.

kar pet desetk sestavlja venec rož, 
ki ga spletamo z molitvijo. Pri tem upo-
rabljamo neke vrste verižico, imenovano 
rožni venec, na katero so nanizane 
kroglice, ki nam pomagajo, da lažje sledimo molitvi. Res je, da je za otroke ta mo-
litev precej dolga, vendar kot vsak venec lahko tudi tega spletamo postopoma.

Poskusi tudi ti: morda za za-
četek le eno desetko, nato pa 
ob naslednji priložnosti dodaj 
še kakšno. Naj bo to spodbuda 
vaši družini, da vas ob Mariji 
druži skupna – morda večerna 
– molitev.

Jabolka so se ob padcu z 
drevesa razletela.
Poskušaj jih ponovno sestaviti.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

iskra uPanja

Dobri Bog, tolikokrat se mi vse zdi 
brezupno.
Toliko sem že delal/a na sebi, toda 
pogosto se mi zdi,
da stopicam na mestu.
Vedno znova ponavljam iste napake.
Strah me je, da bi ostal/a sam/a.
Odkar me je zapustila/zapustil moja/
moj prijateljica/prijatelj,
se bojim navezovati nov odnos.

Tudi moja prihodnost ni videti preveč rožnata.
Povsod zapirajo delovna mesta, odpuščajo delavce.
Sploh ne vem, kaj naj študiram, katero smer naj izberem,
da bom našel/la delo, ki me bo izpolnjevalo.
Kako naj živim poln/a upanja, kakor so to zmogli številni verni ljudje?

Svoje upanje so usmerili na Jezusov prihod.
Tako jim zemeljski cilji niso bili tako pomembni.
Pa ni to beg pred resničnostjo? Na kaj naj upam?
Da, Gospod, vate zaupam. Ne razočaraj me v mojem upanju!

Po: Anselmu Grünu

jesen ŽiVljenja
VzneMirjenje utruja

Vsak si je po svoje prizadeval, da bi neznosno vroče poletje čim lažje preživel. 
Vsak letni čas ima drugačen vpliv na človeka. Nekateri ljudje so bolj, drugi 

manj sposobni usmerjati življenje in krepiti svoje telesne in duševne moči. Življe-
nje nas nenehno preseneča, še posebno v sedanjih razmerah. Stežka se nečesa 
privadimo, že je pred nami nekaj novega. Prilagajanje nas utruja. Pogosto nas 
vznemirijo dogodki in novice. Sprejemajte jih kot »muhe enodnevnice« in se 
jim nasmejte. Ob raznih srečanjih si zamislimo, kako in s čim si bomo polepšali 
naslednji dan. Poiščimo si delo, ki ga še zmoremo, pomagajmo si, sodelujmo na 
srečanjih z mlajšimi.

Če smo odvisni od tuje pomoči, ne pozabimo na besedi hvala in prosim in opra-
vičilo. Imam občutek, da gre danes beseda HVALA nekaterim težko iz ust, enako 
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velja tudi za opravičilo! Vedeti moramo, da ima opravičilo v določenih okoliščinah, 
izrečeno ob pravem času, močen učinek. V vsakdanjem življenju se nam primeri, 
da tudi z drobnim, nenamernim dejanjem, prizadenemo sočloveka. Opravičilo je 
nujno za sožitje med ljudmi, človeka osvobaja in vodi v njegovo dobro.

BeseDa ŽiVega Boga
6. oktober: 27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja

Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi 
vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: »Nekoristni služabniki 
smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« (Lk 17,5-10)

13. oktober: 28. nedelja med letom
Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. 

Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni 
bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« In rekel 
mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.« (Lk 17,11-19)

20. oktober: 29. nedelja med letom – Misijonska 
nedelja

In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! 
Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč 
in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: Hitro 
jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pri-
de, našel vero na zemlji?« (Lk 18,1-8)

27. oktober: 30. nedelja med letom – Žegnanjska nedelja
Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: »Bog, zahvaljujem se ti, da nisem 

kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. 
Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.« Cestninar 
pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel 
po prsih in govoril: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku!« Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se 
ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,9-14)

PreBrano za BralCe jakoBoVega PisMa
Mali razbojnik
Gospod, vse je že postorjeno in poskrbljeno za nov začetek in za uspeh:
polne torbe, vsi krožki in tečaji so že organizirani.
Vsak dan vsaka ura bo sužnja šole, celoten utrip življenja se bo po njej ravnal.
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Toda … tu imam nekoga z ulice, ki je ostal zunaj šolskih klopi in internatov.
Zanj ni nihče kupil knjig in zvezkov, nikomur ni bilo mar, kam se bo vpisal
in kje bo v času šolanja lahko stanoval.
Že spomladi so dejali, da zanj ni več pomoči, in čez njegovo šolanje so naredili križ.
Sedaj je zamudil vse vpise -
ne izpolnjuje pogojev in nima zadostnega števila točk,
njegov IQ ne zadostuje tej stopnji,
še naprej ostaja ruševina šolskih naporov.
Gospod, ne prepusti ga našemu usmiljenju, kajti
nas ne vodi očetovstvo, ampak gospostvo,
nas ne vodi ljubezen, ampak dolžnost …
Mi smo okuženi z uspehom, mi smo okuženi s tekmovalnostjo,
mi smo okuženi z občudovanjem sebe.

Toda Gospod, tudi ta »mali razbojnik«
je tvoj otrok in lahko postane svetnik.
Če pa ti ne posežeš vmes, Ti s svojo milostjo,
bo izgubljen, pozabljen, odpisan, zavržen. 
njegova šola bosta ulica in bar,
njegovi učitelji bodo stari kriminalci,
njegovi učbeniki zapisi iz črne kronike,
njegove ocene uspeli ropi in pobegi,
njegovi sošolci preprodajalci mamil.

Bog, privij ga k sebi, vrni ga k njemu samemu,
da iz tega blata požene kakšna bil, da iz tega trnja vzcveti vrtnica.

VIR: Družina in Življenje, p. Pavle Jakop; pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
V soboto, 28. septembra, je prelat Božidar Metel-

ko, generalni vikar Škofije novo mesto, triinštiridese-
tim birmancem podelil zakrament svete birme.

jezus je ob neki priliki takole nagovoril svoje učence:
»Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne 

imenujem vas več služabniki, ker služabnik ne ve, kaj dela 
njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem 
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vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak 
sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; 
tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.« (Jn 15, 14-16)

Kljub neizmerni razliki med človekom in Bogom je človek poklican k prija-
teljstvu z Bogom. Želimo ti, dragi mladi kristjan, da tega prijateljstva z Bogom v 
življenju nikoli ne pretrgaš. Če boš živel z Duhom, s Svetim Duhom, boš doživel 
prave čudeže in ostal vedno mlad. Duha ne ugašaj.

sVeti zakon sta sklenila:
 Ženin: BenjaMin zuPanČiČ iz župnije Vavta vas in
 neVesta: Branka jerMan iz župnije Vavta vas.
Zaupno prosimo Boga, naj blagoslovi novoporočenca. Združil ju je v zakra-

mentu svetega zakona, naj ju tudi dobrotno podpira s svojo pomočjo.
• • •

na BoŽjo njiVo sMo PosPreMili:
 + DuŠana franCa sajeVCa, Vavta vas 9:
  rodil se je 26. 10. 1930 v Vavti vasi
  umrl je 4. 9. 2013
na BoŽjo njiVo sMo PosPreMili:
 + Marijo nose, jurka vas 34:
  rodila se je 28. 10. 1934 v Amsterdamu; NL
  umrla je 18. 9. 2013
na BoŽjo njiVo sMo PosPreMili:
 + iVana Puglja, Drganja sela 42a:
  rodil se je 14. 1. 1949 v Novem mestu
  umrl je 19. 9. 2013

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

Misel za lePŠi Dan
Srečni ljudje so hvaležni za vsak dar, prinašajo bližnjim sonce in nosijo v srcu 

raj, v katerem ste vsi dobrodošli. Srečni ljudje ne potrebujejo veliko za srečo, se 
ne zagledajo v svoje probleme, se sami trudijo in ne pričakujejo vedno vsega od 
drugih. Srečni ljudje živijo srečno in razširjajo mir, vidijo na drugih le dobro in 
prinašajo luč v temo – in nikoli niso nevarni ljudje. (Phil Bosmans)

Govoriti, da potrebujemo dobre stvari in dobre ljudi, a ne Dobrote, je enako, 
kot potrebovati sončne žarke brez sonca. (Anton Trstenjak)

Največji greh je pomanjkanje ljubezni, brezbrižnost do bližnjega. Nobena bo-
lezen, niti gobavost, ne more tako popačiti človeka, da v njem ne bi prepoznala 
brata ali sestre – še več: trpečega Jezusa. (bl. mati Terezija)
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Vse stvari so gluhe in neme za srečo, če je človek ne začuti, ne doživi v svoji 
notranjosti, če srce ni srečno. (Anton Trstenjak)

Ne daj se zapeljati, če nekateri ljudje porečejo, da je rožni venec naivna mo-
litev. Bog ne gleda na učenost in študije, ponižna molitev prodre do njegovega 
prestola. Tudi en sam cvet, ki ga otrok poda staršem, jih razveseli bolj kot še tako 
sijajna darila ponosnega sina.

Če ne moreš zmoliti celega rožnega venca, potem moli vendar del. Bolje en-
krat prav kot desetkrat slabo. 

Nekoč je bila pri nas pobožna navada, da so se člani gospodinjstva zbrali vsak 
večer. Sedaj se je to skoraj povsem nehalo. Kaj pa je stopilo na to mesto? Brez-
božnost in vsesplošen moralni propad. Ljudje živijo brez Boga, zato tudi brez 
pravega blagoslova. Zavrgli so lupino pobožnosti in z njo zavrgli tudi jedro; in 
morala ljudi ne bo boljša, dokler ne bo domača pobožnost spet cvetela v druži-
nah. (Anton Martin Slomšek)

za DoBro Voljo
Dragi sin!
To pismo ti pišem, da bi vedel, da ti pišem. Če dobiš to pismo, pomeni, da je 

dobro prispelo. Če ga ne dobiš, mi javi, da ti ga ponovno pošljem. Počasi pišem, 
ker vem, da počasi bereš.

Zadnjič je tvoj oče v časopisu prebral, da se, statistično gledano, največ prome-
tnih nesreč zgodi en kilometer od doma. Zato smo se preselili nekaj ulic naprej.

Vreme je tukaj kar dobro. Prejšnji teden je samo dvakrat deževalo. Prvič je 
padalo tri, naslednjič pa štiri dni.

V zvezi z jakno, ki si jo tako želiš, je stric Peter povedal, da naj odrežemo vse gum-
be, preden ti jo pošljemo, saj so gumbi zelo težki in bi bila poštnina draga. Gumbe 
sem odrezala in če jih boš potreboval, jih lahko najdeš v žepu, kamor sem jih spravila.

Potem, ko smo pokopali tvojega dedka, smo ob čiščenju hiše našli njegovo 
truplo. Bilo je v omari od tistega dne, ko je dedek zmagal pri igri skrivalnic.

Nekaj dni nazaj je eksplodirala jeklenka plina v kuhinji. Tvojega očeta in mene 
je vrglo skozi okno na dvorišče. Kakšno doživetje! Po tolikih letih sva končno šla 
enkrat skupaj ven.

In če že pišem o tvojem očetu. Dobil je novo delo! Zelo je ponosen, saj je pod 
njim okrog 500 ljudi. Zaposlili so ga na mestnem pokopališču, kjer skrbi za travo.

Tvoja sestra Julija, saj veš, tista, ki se je poročila s svojim možem, je končno 
rodila. Za spol sicer še ne vemo, tako da za zdaj ne vem, ali si postal stric ali teta. 
Če bo punčka, jo bo tvoja sestra poimenovala po meni. Vseeno se mi zdi čudno, 
da bo svojo hčerko klicala “mama”.

Tvoj stric Pavel se je oženil. Cele dneve moli pred ženo, ker je devica. Strica 
Karla pa sploh več ne videvamo, odkar je prejšnje leto umrl.
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In da ne govorim o tvojem bratu Janezu. Grozen je. Zaklenil je avtomobilska 
vrata, ključi pa so ostali v avtu. S taksijem je moral domov po rezervo, da nas je 
potem lahko odklenil iz avta. Katastrofa!!!

Če boš kaj videl teto Lizo, jo pozdravi, v nasprotnem pa ni treba reči nič.

Mama te ima rada.
P.S.: Hotela sem ti poslati nekaj denarja, pa sem že zaprla kuverto!

sklaD za oBnoVo ŽuPnijskiH CerkVa
iMena DaroValCeV: Šenica, STR; Glavan–Jakše; Rudi Petan, DS; Lovše; Bo-

jan Kolenc; Šiška; Rumanja vas, 1., 2., 3., 4. skupina; Špelko.
Dar za jakoBoVo PisMo: Pavlin, SELA; Marija Ivančič, STR.
Dar za ogreVanje: Vovk, RV; Zajc.
Dar za oBnoVo CerkVe sVetega toMaŽa V straŽi: Majda Tavčar.
oDDane MaŠe: za + Dušana sajevca je bilo oddanih deset (10) maš.
oB sMrti Marije franČiŠke jakŠe so naMesto CVetja na groB 

DaroVali za svete maše: vaščani Jurke vasi; družina Bukovec, Srebrniče; druži-
na Bukovec, Mraševo, (3 maše); družina Jakše, Mali Podljuben.

oB sMrti DuŠana franCa sajeVCa so naMesto CVetja na groB 
DaroVali za svete maše: Danica Murn, (2 maši); Justina Sajovec, (2 maši); sose-
de Marija, Slavka in Irena; Dularjevi, VV; Peter Krašovec, Ambrus; Jožica Soršak, 
Ptujska Gora; Primc, Koroška vas (2 maši); Pršinovi, Sela (4 maše); Lovše in Sel-
šek, Hinje; Brane Zupančič; Slavica Fabjan; Milena Vidmar.

oB sMrti Marije nose so naMesto CVetja na groB DaroVali za 
svete maše: vaščani Jurke vasi (2 maši); Podjetje Pogrebne storitve Novak; druži-
na Rajer z Jablane.

oB sMrti iVana Puglja sta naMesto CVetja na groB DaroVala 
za sveto mašo: Nežka in Andrej Primar.

oBVestila
otroŠki PeVski zBor

Pred nekaj leti smo imeli v župniji odličen otroški pevski zborček, ki pa je po 
odhodu zborovodkinje prenehal z delovanjem.

Na seji ŽPS je bila dana pobuda, da se ustanovi otroški zbor. Zato prijazno 
vabljeni otroci od 3. razreda, ki imate posluh in radi pojete, da v nedeljo, 6. ok-
tobra 2013, po deseti sveti maši počakate pred cerkvijo, da se dogovorimo glede 
pevskih vaj.

Hkrati prosimo starše, da pri tem spodbujajo in podpirajo svoje otroke.
Ne pozabimo, da nam je vsak talent dan od Boga in ni naša zasluga, zato smo 

ga dolžni pametno in koristno uporabljati.
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MlaDinska VerouČna sreČanja
Mladi, ki bi se radi družili pri mladinskih srečanjih, pridite na uvodno srečanje, 

ki bo v torek, 1. oktobra, ob 19.00. Dogovorili se bomo o poteku srečanj.

MolitVena skuPina PrenoVe
Molitvena skupina Prenova v Duhu se redno srečuje vsak prvi in tretji pone-

deljek v mesecu.

PreDaVanje za starŠe PrVooBHajanCeV in BirManCeV 
in starŠe DrugiH VeroukarjeV

V petek, 4. oktobra, po sveti maši bo srečanje za starše prvoobhajancev in bir-
mancev ter ostale starše veroučne šole. Po predavanju bo kratek sestanek za star-
še prvoobhajancev in birmancev. Dobili boste pomembne informacije o pripravi 
na slovesnost, zato se srečanja zagotovo udeležite! Predaval bo p. Silvo Šinkovec.

PriPraVa na krst in krŠČeVanje
Priprava na krst bo v četrtek, 3. oktobra, po sveti maši (18.30). Prva oktobrska 

nedelja bo krstna nedelja.

MoliteV PreD najsVetejŠiM Po naMenu kliCatelja
Skupnost Emanuel pripravlja povabilo k molitvi svojstvene narave. Od pone-

deljka, 9. Septembra, dalje bo vsak večer ob delovnih dneh od 20.00 do 22.00 
nekdo molil pred Najsvetejšim za potrebe ljudi, posebej za tiste, ki bodo pokli-
cali na telefonsko številko 031 533 133. Enkrat mesečno bo za vse prejete prošnje 
in izročitve v molitev darovana tudi sveta maša. Če je kdo zainteresiran za sode-
lovanje kot molivec (praktično je, če živi v Ljubljani ali okolici), naj se obrne na 
številko 041 859 531 (Mihaela).

Če si želite, da nekdo moli za vas ali vaše bližnje, lahko pokličete sos Mo-
liteV na telefon 031 533 133, vsak delavnik od 20.00 do 22.00.

internetna stran
Meseca avgusta je zaživela nova spletna stran »NEPLODNOST – Najina dru-

gačna pot«, www.neplodnasva.si, ki je marsikateremu neplodnemu paru lahko 
v pomoč.

sreČanje BiBliČne skuPine
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 30. septembra, po sveti maši.

sreČanje ŽuPnijske gosPoDarske koMisije
Seja ŽGK bo v ponedeljek, 30. septembra ob 20.00.

kateHetsko Pastoralna Šola
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEKETSKO PA-

STORALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/.
Dodatne informacije: 07/384 44 21; 041/821 029; brigita.zelic@rkc.si.
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PriPraVa na PrejeM zakraMentoV za oDrasle
V Novem mestu bodo v frančiškanskem samostanu v nedeljo, 6. oktobra, ob 

18. uri začeli pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Več informa-
cij lahko dobite tudi v župnišču.

DruŽinska MaŠa
Mesečno bodo nedeljsko deseto sveto mašo s svojim sodelovanjem oblikovali 

veroukarji. V oktobru bo to v nedeljo, 13. oktobra.

oBisk DuHoVnika na DoMu
Gospod župnik bo v sredo, 2. oktobra, popoldne (Rumanja vas), in petek, 4. 

oktobra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite, 
ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu.

Misijonska neDelja – 20. oktoBer
Pri obeh svetih mašah bomo odprli oči, ušesa, srce in dušo za misijone. Daro-

vi, ki se bodo ta dan zbrali, so namenjeni našim misijonarjem po svetu.

kraljiCa roŽnega VenCa
V oktobru Cerkev vabi v Marijino šolo molitve. Po počitniških mesecih in na-

pornem septembru, ki so pozornost našega srca morda potegnili nekoliko nav-
zven, nas oktober vabi v notranjost, k obnovitvi rednega molitvenega življenja.

Zato velja iskreno povabilo, da še posebej v tem mesecu v roke z veseljem vzame-
mo rožni venec, tako bomo postajali vedno bolj veseli in zvesti in zoreli za večnost!

ŽuPnikoVa oDsotnost
G. župnik bo od 13. do 20. oktobra odsoten. Nadomeščal ga bo g. Igor Luzar. 

V nujnih primerih ga pokličite na telefon št.: 041 694 600. V času župnikove od-
sotnosti v župnišču ne bo uradnih ur.

ŽuPnijsko roManje V DoBerDoB
Več o romanju si lahko preberete v prilogi, ki je priložena Jakobovemu pismu.

DruŽina zaŽiVi raDost Vere – V letu Vere roManje 
DruŽin V riM

Pod tem geslom Papeški svet za družino vabi vse družine sveta na romanje 
v Rim na grob svetega Petra in na srečanje s papežem Frančiškom, ki bo 26. in 
27. oktobra. Ta dogodek je ena izmed pobud v Letu vere, ki ga je razglasil zaslu-
žni papež Benedikt XVI. Sam naslov dogodka nas opominja, da bo to romanje 
priložnost za radostno srečanje družin celega sveta. Tako so družine, skupaj z 
otroki in starimi starši, povabljene k pričevanju svoje vere v veselju in zaupanju 
na grobu svetega Petra, prvega pričevalca za Kristusa.
Turistična agencija TRUD ob tej priložnosti organizira tudi romanje slovenskih družin, 
ki bo poleg srečanja družin s papežem vključevalo tudi obisk Assisija, Rima in Vatika-
na. Samo romanje bo od 25. do 28. oktobra. Prijave zbirajo na agenciji TRUD, Krekov 
trg 1, 1000 Ljubljana, telefon 01/360 28 20, fax 01/360 28 07, trud@trud.si, www.trud.si.
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sVete MaŠe
PON. – 30. 9. Hieronim, duh 18.00 + Marija in Franc Hočevar
TOR. – 1. 10. Terezija D. Jez. 18.00 + Cvetka Škerjanec, obl.
SRE. – 2. 10. Angeli varuhi 18.00 v zahvalo za zdravje v družinah Dular in Petan, POT13
ČET. – 3. 10. Evald, muč 18.00 + Dušan Franc Sajevec, 30. dan

18.00 za duhovniške in redovniške poklice (birma, 28.9.)
PET. – 4. 10. Frančišek Asiški 18.00 + Franc in Marija Plut, obl.
SOB. – 5. 10. Apolinarij, šk 17.00 S + starši in sestre Tisovec, STR20

18.00 DS + starši Turk in Majda Plantan, obl.
neD. – 6. 10. 27. med letom

rožnovenska
  7.00    za žive in umrle župljane
10.00    v spravo za bogokletje

PON. – 7. 10. Rož. M. Božja 18.00 + Zorko Zavadlal
TOR. – 8. 10. Benedikta, muč 18.00 + Marija Frančiška Jakše
SRE. – 9. 10. Dionizij, šk 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 10. 10. Daniel, muč 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
PET. – 11. 10. Filip, dia 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SOB. – 12. 10. Maksimilijan 17.00 S    za žive in umrle župljane

18.00 DS + Dragica Miklavčič in Anica Pureber, obl.
neD. – 13. 10. 28. med letom

Koloman, puš
  7.00 + Milena krašovec
10.00 + franc in ana nose, obl.

PON. – 14. 10. Kalist, pp-muč 18.00 + Peter, Jože in starši Dular, obl.
TOR. – 15. 10. Terezija Avilska 18.00 + starši Logar in Mihael ml., obl.
SRE. – 16. 10. Marjeta, red 18.00 + Franc in Marija Plantan, RV, obl.
ČET. – 17. 10. Ignacij, šk-muč 18.00 + Metoda in ostali Dular, obl.
PET. – 18. 10. Luka, ev 18.00 + Jože Bukovec, obl.
SOB. – 19. 10. Pavel, duh 13.00    ZA SREČEN ZAKON

17.00 S + starši in stari starši Kregar
18.00 DS + Ivan Pugelj, 30. dan

neD. – 20. 10. 29. med letom
misijonska

  7.00 + Milka faleskini
10.00 + justina kolman in + Šporar, rV, obl.

PON. – 21. 10. Uršula, dev-muč 18.00 + Ivan Šporar
TOR. – 22. 10. Marija Saloma 18.00 + Anton Šporar, obl.
SRE. – 23. 10. Janez, duh 18.00 + Marija Nose, 30. dan
ČET. – 24. 10. Anton Klaret 18.00 + Antonija Zupančič, POT, obl.
PET. – 25. 10. Darinka, muč 18.00 + Tine Zupančič in družina Piletič
SOB. – 26. 10. Lucijan, muč 17.00 S + Franc Urbančič, obl.

18.00 DS za žive in umrle župljane
neD. – 27. 10. 30. med letom

žegnanjska
  7.00 + Ludvik Vrtar, Podturn
10.00 + Jožica Klobučar, obl.



CerkeV Čisti:
soBota, 5. oktober:
Rumanja vas, 5. skupina

soBota, 12. oktober:
Straža, 1. skupina

soBota, 19. oktober:
Straža, 2. skupina

soBota, 26. oktober:
Straža, 3. skupina

BralCi Beril:
neDelja, 6. oktober:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat

neDelja, 13. oktober:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat

neDelja, 20. oktober:
Urška Žagar
Zala Kren

neDelja, 27. oktober:
Anica Žagar
Tjaša Tavčar

 

PrograM roManja: Ljubljana – Assisi – Rim – Va-
tikan - Ljubljana
Cena: 230 evrov (najmanj 40 romarjev), 255 evrov 
(najmanj 30 romarjev)
PoPusti za otroke: otrok do 12. leta v spremstvu 
dveh staršev 20%
VkljuČuje: avtobusni prevoz in vse pripadajoče stro-
ške, prenočevanje s polpenzionom v Rimu, zunanje 
oglede s slovenskim vodičem, duhovno vodstvo, zdra-
vstveno zavarovanje
DoPlaČila Po Želji: vstopnine cca 25 evrov plačate vo-
diču, morebitni metro v Rimu se plačuje na samem mestu
PlaČilni Pogoji: akontacija 30% ob prijavi, ostalo v 
dveh obrokih
sPloŠni Pogoji so sestavni del programa in so na 
voljo v poslovalnici


