
Jakobovo  
pismo

ŽIVLJENJE PO ROJSTVU – 
ŽIVLJENJE PO SMRTI

Dvojčka se pred rojstvom pogo-
varjata v maternici svoje mamice: 

- A verjameš v življenje po rojstvu?
- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po 

rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato, da 
se pripraviva na življenje po rojstvu.

- To je neumnost. Ni življenja po roj-
stvu. Le kakšno bi bilo takšno življenje?

- Ne vem točno, toda prepričan sem, 
da bo bolj svetlo in lahko bova hodila 
in jedla z lastnimi usti.

- To je popolna bedarija! Veš, da je nemogoče teči. In da bi jedla z lastnimi 
usti? To je noro! Za to vendar imava popkovino. Povem ti: po rojstvu življenja ni.

- Popkovina je prekratka. Prepričan sem, da po rojstvu nekaj je, nekaj precej 
drugačnega kot to, na kar sva navajena.

- Toda nihče se še ni vrnil od tam. Življenje se z rojstvom konča. Poleg tega pa 
življenje ni nič drugega kot obstoj v ozkem, temačnem okolju. 

- No, ne vem natančno, kakšno je življenje po rojstvu, toda v vsakem primeru 
bova srečala svojo mamo. Ona bo potem skrbela za naju.

- Mama! Ti verjameš v mamo? In kje naj bi, po tvoje, bila?
- Vsepovsod okoli naju, seveda. Po njeni zaslugi sva živa. Brez nje sploh ne bi 

obstajala.
- Ne verjamem! Mame nisem nikoli videl, zato je jasno, da ne obstaja!
- Mogoče res, toda včasih, ko sva popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako poje 

in boža najin svet. Veš, prepričan sem, da se življenje z rojstvom pravzaprav šele 
začne.

leto XIII. - številka 10 - 27. oktober 2013
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DAN SPOMINA IN MOLITVE  
ZA NAŠE DRAGE POKOJNE

Pri Rimljanih je bila v zgodnji dobi 
navada, da so imeli v svojih domovih 
podobe prednikov. Imeli so masko, ki je 
predstavljala umrlega in obleke, ki so jih 
nosili v njegovem času. Razstavili so tudi 
priznanja, ki jih je pokojni prejel. Vse 
to so razobesili po zidovih, da je živeče 
stalno spominjalo na prednike, ki so jih 
zapustili. Ko je umrl član družine, so vse 
to zbrali, služabnika oblekli v oblačilo 
umrlega, potem pa se s krsto pokojnika v sprevodu odpravili na trg, kjer je bil 
hvalilni govor njemu v čast. Ob prednikih so se navdihovali. Posnemali so 
njihov pogum in druge dobre lastnosti.

Svetniki so živeli pred nami in še danes »hodijo« z nami in nas spremlja-
jo, da bi se navdihovali pri njih in posnemali njihove dobre lastnosti. Ima-
mo procesije, ob katerih molimo litanije vseh svetnikov. Na dan vseh svetih 
gremo v procesiji na pokopališče in spremljajo nas naši pokojni predniki. 
Odkrijmo dobre lastnosti svojih prednikov in se navdihujmo pri njih. 

Božo Rustja,  
Obrisal bo solze z njihovih oči

ELEKTRIfIKAcIJA ZVONJENJA  
V cERKVI NA DRGANJIh SELIh

Da cerkovnik trikrat dnevno kot ura natančno 
in seveda še neštetokrat ob praznikih, smrtih, po-
grebih itd. prihaja pod zvonik sleherne slovenske 
cerkve in z vleko vrvi spodbudi pesem zvonov, je 
več ali manj le še idilični spomin. Pa vendar, v zvo-
niku Marijine cerkve na Drganjih selih sodobna 
tehnika še ni dobila svojega mesta. Nekateri va-
ščani željo po ureditvi električnega zvonjenja že 

dolgo omenjajo, o tem smo se pogovarjali tudi na župnijski gospodarski komisiji, 
a ob tolikih potrebah tega žal ni bilo mogoče urediti. Zadnja prenovitvena dela 
so, kot je to običajno, stala več, kot je bilo načrtovano, in kar nekaj časa je trajalo, 
da smo s skupnimi močmi v župniji sanirali vse stroške.

Nova možnost se je pojavila sedaj, saj bi del stroškov izvedbe električnega 
zvonjenja, ki bodo predvidoma znašali 6.000 EUR, pokrili s sredstvi iz jav-
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nega razpisa Občine Straža za obnovo cerkva v občini, del denarja pa bi bilo 
potrebno zbrati v vaseh Drganja sela in Ljuben.

Izvedbo podpira tudi Kulturno društvo Drganja sela, zato je to pismo 
tudi v njihovem imenu. Na skupnem sestanku predstavnikov krajanov je 
bilo dogovorjeno, da bo zbiranje darov potekalo tako, da:
•	 dar oddate predstavniku, ki vas bo obiskal,
•	 dar lahko nakažete na TRR SI56 0297 5009 l884 334, Župnija Vavta vas,
•	 dar oddate osebno v župnišču ali
•	 v kuverti v »pušico« z vašim imenom in pripisom: za zvonjenje.

Imena darovalcev bomo, kot je že običaj, objavili v farnem glasilu Jakobovo 
pismo. V primeru, da kdo objave ne želi, prosimo, da to pove ob izročitvi pri-
spevka. Morda bo komu lažje, da prispevek odda v več obrokih, in naj se tako 
dogovori s predstavnikom, ki ga bo obiskal.

Božjepotna Marijina cerkev je Božji hram in tudi edinstveni kulturni spome-
nik, ki pripada prav vsem prebivalcem omenjenih vasi, je na sestanku dejal eden 
od udeležencev in dodal, da prav vsi, ki živimo v okolici tega svetišča, nazadnje 
pristanemo in smo shranjeni ob njenih temeljih. Z mislijo, da nas zvonovi spre-
mljajo ob različnih dogodkih na poti našega življenja in na koncu našega zemelj-
skega potovanja, ostaja velika želja po iskreni enotnosti prav vseh prebivalcev, 
ki jih dosegajo »drganjski zvonovi«. Prav v duhu enotnosti in povezanosti želi 
delovati tudi Kulturno društvo Drganja sela in iskreno priporoča, da z dejanji to 
pokažemo prav sedaj.

Iskrena zahvala vsem za odziv, za dobro voljo in za medsebojno spodbu-
janje.

Kulturno društvo Drganja sela in
Župnijska gospodarska komisija

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Učence in učenke petega razreda verouka sem prosil, naj podajo svoja 

razmišljanja o smrti. Naloga se jim je zdela zelo zahtevna. Objavljamo nekaj 
njihovih misli:
•	 Smrt je nekaj žalostnega, najbolj za bližnje. Ko nekdo umre, je to žalosten dan. 

Če je umrl nekdo, ki verjame v Jezusa, verjame, da bo prišel v nebesa, k Jezusu 
in Bogu. Po smrti je pogreb. To je najbolj žalosten dan. (Matevž)

•	 Smrt me spominja na prababico. Na žalost. Na rojstvo. Na to, da bom tudi jaz 
umrl. Spominja me na svet. (nepodpisan)

•	 O smrti razmišljam kot o zelo žalostnem dogodku, posebno, ko ti umre kdo 
od bližnjih. Ko umre bližnji človek, običajno žalujejo. A ko gredo skozi vse faze 
žalovanja, ugotovijo, da je to pravzaprav sreča v nesreči, kajti njihov bližnji je 
sedaj v nebesih pri Jezusu in misli nanje. (Brina)
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•	 Smrt res ni nekaj veselega, a jaz o smrti menim ne-
kaj posebnega. Ko nekdo umre, res ni lahko. Jokaš, 
ker nekoga ni več. A življenje po smrti je lepo. Pri-
deš v nebesa, se srečaš z Bogom. Tako lepo ti je, da 
se veseliš prihodnosti in pozabiš na preteklost. A 
vseeno ohraniš lepe spomine. (Tjaša)

•	 Smrt je kot davek, ki ga plača vsak. Kot nova prilo-
žnost v novem svetu. (Matic)

•	 Ko nekdo umre, so žalostni tisti, ki so bližnji. Ko 
umreš, greš v nebesa in se srečaš z Bogom. Ko nek-
do umre, se nikoli več ne vrne. (Jana)

•	 Smrt je nekaj žalostnega. Še posebej, če ti je umrli 
zelo blizu. Kot so tvoji sorodniki: starši, babica, dedek … Zmeraj, ko nekdo 
umre, gremo na pogreb. Hodimo na grob, mu prinesemo rože, sveče … Ko 
nekdo umre, gre v nebesa, kjer ga varuje Jezus. (nepodpisan)

MLADI IN VPRAŠANJA MLADI
VSI BOMO VSTALI

Kljub trohljivosti naših teles bo Bog s sovjo vsemogočnostjo podaril tudi na-
šim telesom neminljivo življenje. Človek je telesno-duhovno bitje in ne more biti 
samo duh, saj bi se s tem po bistvu spremenil v angela. Zato je razumljivo, da bo 
Bog moral našim telesom podariti neumrljivost in netrohljivost, če nas bo želel 
imeti pri sebi v svojem večnem kraljestvu. Tega večnega stanja bomo deležni vsi 
ljudje, a v možnosti obstajata dva načina tega bivanja. Janez je kratko, a pomen-
ljivo izrazil to vero: »Tisti, ki so delali dobro, bodo vstali k življenju, tisti pa, ki so 
delali hudo, bodo vstali k obsodbi« (Jn 5,29).

Nenehno nas vznemirja vprašanje, kako se bo vse to zgodilo in kako bomo 
to doživljali. A odgovor na to vprašanje v vsem presega naša spoznanja in celo 
našo domišljijo. Tudi apostol Pavel, ki si je upal marsikaj izreči, je na to vprašanje 
odgovoril le posredno: »Kakor je pisano: česar oko ni videlo in uho ni slišalo in 
kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1Kor 2,9).

Marjan Turnšek, upokojeni nadškof

YOUCAT – KATEKIZEM ZA MLADE
Kaj so nebesa?

Nebesa so Božje okolje, bivališče angelov in svetnikov ter cilj stvarstva. 
Z besedami »nebesa in zemlja« označujemo celoto ustvarjene resničnosti. 
(KKC 325–327)
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Nebesa niso prostor v vesolju. So stanje v 
onstranstvu. Nebesa so tam, kjer se Božja volja 
dogaja brez vsakega odpora. Nebesa so tedaj, 
ko obstaja življenje v največji gostoti in blaže-
nosti – življenje, kakršnega na zemlji ni najti. Ko 
bomo nekoč z Božjo pomočjo prišli v nebesa, 
tedaj nas čaka nekaj, »česar oko ni videlo in uho 
ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je 
Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1Kor 2,9).

V čem so nebesa? 
Nebesa so neskončen trenutek ljubezni. Nič več nas ne loči od Boga, ki 

ga ljubi naša duša in ga je vse življenje iskala. Skupaj z angeli in svetniki se 
smemo vedno veseliti Boga in z Bogom. (KKC 1023–1026, 1053)

Kdor opazuje parček, ki se zaljubljeno gleda, kdor vidi dojenčka, ki pri dojenju 
išče oči svoje matere, kot da bi hotel za vedno shraniti v spomin vsak njen smehljaj 
– dobi oddaljeno slutnjo nebes. Da smemo Boga gledati iz obličja v obličje – to je 
kot en sam neskončen trenutek ljubezni.

JESEN ŽIVLJENJA
Žalovanje je boleč, čustveni odgovor na izgubo po-

membne osebe. Je splet duševnih in telesnih pojavov. Naj-
bolj je narobe, če okolica žalujočega poskuša potolažiti z 
besedami: »Ne joči, saj nisi edini/a!« Ker gre pri žalovanju 
za proces in želimo, da bo žalujoči od-žaloval, se mora-
mo zavedati, da vsak človek žaluje na svoj način. Žalovanje 
vključuje naslednje faze: šok, zanikanje, jezo, hrepenenje, 
iskanje, žalost, tesnobo, krivdo ter spraševanje.

Žalujočemu je odveč govoriti, naj se prilagodi novim 
razmeram. Najboljša pomoč, ki jo človek ob izgubi more najti je, da ima ob sebi 
ljudi, ki znajo prenesti njegovo žalost, ki so ga s svojo navzočnostjo pripravljeni 
poslušati in ga podpirati v njegovi žalosti. Ko nas žalujoči potrebuje, naj ve, da 
smo mu vedno na voljo.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
3. NOVEMBER: 31. NEDELJA MED LETOM – ZAhVALNA NEDELJA

Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro 
dol; zakaj danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem 
sprejel. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. (Lk 19,1-10)
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10. NOVEMBER: 32. NEDELJA MED LETOM
In Jezus jim je odgovoril: »Otroci tega veka se ženijo in možé; tisti pa, ki bodo 

vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ženili in ne možile, 
zakaj tudi umreti ne bodo mogli več; enaki so namreč angelom in so Božji otroci, 
ker so otroci vstajenja. (Lk 20,27-38)

17. NOVEMBER: 33. NEDELJA MED LETOM
»Prišli bodo dnevi, v katerih od vsega tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na 

kamnu, ki bi ne bil razrušen. Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki 
in prijatelji in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; in vsi vas bodo sovražili 
zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo 
si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,5-19)

24. NOVEMBER: 34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS KRALJ
Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali kisa ter go-

vorili: »Če si ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad njim tudi napis, pisan z grškimi, 
latinskimi in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.« (Lk 23,35-43)

PREBRANO ZA BRALcE JAKOBOVEGA PISMA
ŽIVELA BOM

»Duše pravičnih pa so v Božji roki in nobeno trpljenje 
jih ne bo zadelo. V očeh neumnih se zdijo mrtvi, njihov 
odhod velja za polom in njihovo potovanje proč od nas 
za propad; toda oni so v miru.« (Mdr 3,1-3)

Srečal sem jo v bolnišnici – vso izgubljeno in nemočno 
sredi njenega ležišča. Mati štirih otrok, izžeta od bolezni 
do podobe otroka se je ozirala vame.

»Mati sem … Zbolela sem … Ne morejo pomagati … 
Odhajam …« je dejala in umolknila. Bile so besede sprejetega spoznanja, besede, 
ki ne dopuščajo ugovora, prazne tolažbe; besede, ki sem jih poslušal teden za 
tednom, vse do njenega odhoda. »Mati sem … Odhajam … » Kako težko sem 
vedno znova odpiral vrata svetišča življenja in smrti; koliko nemira in upora se je 
v meni prebujalo ob besedah umirjajoče – besede jasnega, sprejetega spoznanja 
slovesa, ki jih nisem mogel doumeti v njihovi predanosti in voljnosti.

Odprl sem vrata sobice. Zaprte oči, kakor zazrte v misli večnosti, spokojnost 
telesa in duše. Na belini postelje je roka oklepala rožni venec. Zazrl sem se v od 
bolezni izžete prste med preprostimi belimi jagodami. Odprla je oči in opazila 
pogled. »Pater, tu je moja moč,« je tiho dejala. Prsti so se še tesneje oklenili drob-
nih jagod. »Pater, moja duša je tako kričala in sedaj tako zelo joče: ki je za nas 
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krvavi pot potil, ki je za nas bičan bil in s trnjem kronan bil, ki je za nas nosil težki 
križ in je križan bil … Pater, jaz trpim z njim in On trpi z menoj … Nisem sama … 
Skupaj umirava … Koliko bolečine … In koliko miru … Pater … In potem … Ki je 
za nas od mrtvih vstal … On je vstal, živi … Z nami je … Tudi jaz bom živela … Še 
bolj kot sedaj … Še bolj kot sedaj bom spremljala, varovala svoje otroke Urško, 
Mihca, Janeza, Petra …«

Ni zmogla več. Umol-
knila je. Dihanje se je 
počasi umirilo, oči so 
se zopet zazrle tja proti 
večnosti, prsti so oklepali 
rožni venec s sporočilom, 
prebujenim ob drobnih 
jagodah: ki je prišel, ki je trpel, a je vstal in živi za moč našega življenja, za mater, 
ki je kmalu za tem prestopila prag večnosti, zame in zate …

Vir: p. Karel Gržan, Na pragu večnosti; pripravil: MB

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

Odšli so …«

6. OKTOBRA JE BIL KRŠČEN:
 ANŽE MEDE, Jurka vas 21. Anže se je 11. junija 2013 rodil očetu Gre-

gorju in mami Lei.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

• • •
SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: TOMAŽ LIPNIK iz župnije Vavta vas in
 NEVESTA: MOJcA MLINARIČ 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.

• • •



8

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ALOJZIJO MERVAR, hruševec 12:
  rodila se je 24. 4. 1918 v Straži
  umrla je 10. 10. 2013

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Domačnost z dušami v vicah, kakor jih imenujemo, je posebno lepa krščanska 

naravnanost. Nekateri se jih spominjajo večkrat na dan. (Alojz Rebula)

V puščavi nisi izgubljen, če zmoreš verovati, da boš našel oazo. (Phil Bosmans)

Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je služenje. Sad služenja je 
mir. (bl. mati Terezija)

Na zrcalu imam napis: »Gledaš obraz človeka, od katerega je odvisno, ali boš 
danes srečen.« Vse je odvisno do načina, kako gledamo na srečo. (John Powell)

Ne spi vsak, ki ima zaprte oči. In ne more videti vsak, ki ima odprte oči. 
(Anthony de Mello)

Zaupajte v vseh preizkušnjah, ki vam jih pošilja nebeški Gospodar! On dobro 
ve, kaj dela. (sv. Leopold Mandič)

Kdor Boga za vse poprosi, se za vse zahvali, naj bo bridko ali dobro, žalostno 
ali veselo, lahko mirno in srečno živi. (bl. Anton Martin Slomšek)

Dobrota, pa naj pride od koder koli, je vedno hčerka iste matere: Božje previ-
dnosti! (sv. pater Pij)

Sama svetilka ne zadostuje, olje mora biti v njej, da gori in daje svetlobo. To 
olje je posvečujoča milost, ki je združena z nadnaravno ljubeznijo do Boga. (Gre-
gorij Rožman)

Nobena noč ne more biti tako temna, da se ne bi vsaj kje svetlikala kakšna 
zvezda. Nobena puščava ne more biti tako brezupna, da ne bi vsaj kje odkril 
kakšne oaze. So celo rože, ki cvetijo samo pozimi. (Phil Bosmans)

Veliko poguma bom morala imeti, da bom vedno bolj naslonjena na Boga in 
vedno manj na ljudi. (Cvetana Priol)
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ZA DOBRO VOLJO
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno 

velikosti 9X9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v 
vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3X3. V mreži 
so nekatera števila že podana. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek 
in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko kombinatorike oziroma po-
skušanja in vračanja.

OLIKA – Oče želi sina naučiti lepega vedenja. »Kaj narediš, ko sediš v nabi-
to polnem avtobusu in vstopi starejša gospa?« – »No, isto kot ti: delam se, da 
spim!«

NADARJENOST – »Vaša hči ima prste kot blisk,« pravi učitelj klavirja materi 
svoje učenke. – »Hočete reči, da so tako hitri?« vpraša mati. – »Ne,« odvrne 
učitelj, »nikdar ne zadenejo dvakrat na isto mesto.«

AMERIKA – »Nejc, pridi k zemljevidu in pokaži, kje je Amerika?« – »Tukaj, 
gospa učiteljica.« – »Odlično.« – »Sara, kdo je odkril Ameriko?« – »Nejc.«

POLJUB – »Kaj pa delaš, Henrik,« se jezi žena profesorja. »Poljubil si našo 
novo gospodinjsko pomočnico!« – »Gizela, oprosti, ampak nisem bil pozoren, 
da je nova.«

RAZLIKA – Kakšna je razlika med Facebookom in zaporom? Ni razlike. Sediš, 
zapravljaš čas in pišeš po zidu.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIh cERKVA
IMENA DAROVALcEV: Marija Golob; Gačnikova, STR; Straža, 1. in 2. skupina.
 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Golob; Gačnikova, STR.
 DAR ZA OGREVANJE: Nose, RV12; Muška; Fanika K., VV.



10

OBVESTILA

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 28. oktobra, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v ponedeljek, 28. oktobra, ob 20.00.

DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE
Ob prazniku vseh svetnikov mnogi prosite molitve za svoje drage pokojne. 

Nekateri v ta namen darujete svoj dar. V tednu pred praznikom vseh svetih in 
v dneh praznikov bo v cerkvi pri tisku skrinja, v katero lahko oddate prošnje in, 
kdor želi, svoj dar.

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED
Spoved boste lahko opravili v nedeljo, 27. oktobra, med mašami v Vavti vasi 

in popoldne ob 16. uri. Na voljo bo spovednik od drugje.

»OfER« ZA G. ŽUPNIKA
Na zahvalno nedeljo bo »ofer« – darovanje za g. župnika.

VSI SVETI
Na praznik vseh svetih bodo svete maše ob 8.30 uri na Drganjih selih, ob 10.00 

in 14.00 pa v Vavti vasi. Na Drganjih selih in pri popoldanski maši v Vavti vasi 
bomo po končanem bogoslužju v cerkvi odšli na pokopališče do križa in skupaj 
molili za pokojne.

Ob 17. uri bomo v Vavti vasi molili rožne vence za vse rajne. Lepo vabljeni k 
skupni molitvi! Kogar ne bo v cerkev, naj rožne vence za rajne moli doma.

POPOLNI ODPUSTEK
Cerkev daje popolni odpustek vsakomur, ki v prvih osmih dneh novembra 

obišče pokopališče in moli za rajne. Odpustek je podeljen tudi v vseh cerkvah in 
javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo; kdor 
moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu 
svetega očeta.

SPOMIN VSEh VERNIh RAJNIh
Na Vernih duš dan bo ob 17.00 sveta maša v Straži, po njej pa blagoslov poko-

pališča, ob 18.00 bo sveta maša v Vavti vasi.
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SVETE MAŠE
PON. – 28. 10. Simon in Juda 18.00 + Dušan Sajevec
TOR. – 29. 10. Mihael Rua 18.00 + Alojzij Šenica
SRE. – 30. 10. Marcel 18.00 + družine Zupančič, obl.
ČET. – 31. 10. Volbenk 18.00 + Urška in Karel Kolenc, obl.

PET. – 1. 11. VSI SVETI
Otmar

  8.30 DS za žive in umrle župljane
10.00    v spravo za bogokletje
14.00 + Terezija in Viktorija Kulovec
17.00    MOLITEV ZA DRAGE POKOJNE

SOB. – 2. 11.
VERNI RAJNI
Tobija

17.00 S + Marija Tisovic, obl.
18.00    za duše v vicah

NED. – 3. 11. 31. MED LETOM
ZAhVALNA
Viktorin Ptujski

  7.00    za žive in umrle župljane
  8.30 DS + Jože Šenica, obl.
10.00 + Šime Čulina, obl.

PON. – 4. 11. Karel (Drago) 18.00 + Milka in Jure Faleskini, obl.
TOR. – 5. 11. Zaharija, Elizabeta 18.00 + Tončka Vidmar
SRE. – 6. 11. Lenart   7.00    po namenu
ČET. – 7. 11. Ernest 18.00 + Alojzija Mervar, 30. dan
PET. – 8. 11. Bogomir 18.00 + Martin Picelj, god
SOB. – 9. 11. Božidar 17.00 S + družine Medic, STR

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 10. 11. 32. MED LETOM

Leon Veliki
  7.00 + starši Dular in Magda
10.00 + Valčka in s. Digna Petan, obl.

PON. – 11. 11. Martin 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
STRUNJAN: za duhovniške in redovniške poklice

TOR. – 12. 11. Jozafat 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 13. 11. Stanislav Kostka 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 14. 11. Nikolaj 18.00 + Stanislav Kavšček, god.
PET. – 15. 11. Albert Veliki 18.00 + Stanka Pečjak, god.
SOB. – 16. 11. Marjeta Škotska 17.00 S + Franc in Ana Tisovec, obl.

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 17. 11. 33. MED LETOM

Elizabeta
  7.00    Janez in Jožefa Špelko, obl.
10.00 + Martin Pavlin

PON. – 18. 11. Roman 18.00 + Milena in starši Zafran, obl.
TOR. – 19. 11. Matilda 18.00 + Cvetko Golob, ml.
SRE. – 20. 11. Edmund   7.00 + Dušan Sajevec
ČET. – 21. 11. Darovanje DM 18.00 + za blagoslov v zakonu
PET. – 22. 11. Cecilija 18.00 + starši Krašovec
SOB. – 23. 11. Klemen 17.00 S + Anton in Martina Primc, obl.

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 24. 11. KRISTUS KRALJ

Andrej Dung
  7.00 + Ivan Šporar
10.00 + franc in starši Golob, obl.



cERKEV ČISTI:
SOBOTA, 2. november:
Straža, 4. skupina

SOBOTA, 9. november:
Straža, 5. skupina

SOBOTA, 16. november:
Straža, 6. skupina

SOBOTA, 23. november:
skupina Hruševec

BRALcI BERIL:
NEDELJA, 3. november:
Janez Dular
Tea Tavčar

NEDELJA, 10. november:
Matevž Barbič
Štefka Vidic

NEDELJA, 17. november:
Simona Tavčar
Zdenka Petruna

NEDELJA, 24. november:
Marija Mihelič
Veronika Makovac

 

IZOBRAŽEVANJE ZA DUhOVNUKE
Duhovniki novomeške škofije se bomo od nedelje, 

10. novembra, do srede, 13. novembra, udeležili vsako-
letnega izobraževanja. V času odsotnosti g. župnika v 
župnišču ni uradnih ur.

KRŠČANSKA TELEVIZIJA EXODUS TV V 
PROGRAMSKI ShEMI SiOL

Od 22. oktobra 2013 je krščanska televizija Exodus 
TV vključena tudi v shemo SiOL. Programsko me-
sto je 687 in je v osnovni shemi ponudbe, prav tako 
pa v razpoložljivih programih paketa top trio mini. V 
naslednjih prazničnih dneh lahko spremljate srečanje 
papeža Frančiška z družinami v Rimu in dogajanja ob 
prazniku vseh svetih.


