
 

NE – 20. 10.             

MISIJONSKA 

NEDELJA 

8.00 

10.00 

19.00 

Za farane 

++ starši in brata ter ostali Kuharjevi 

Še ni namena za sveto mašo  

PO – 21. 10.                19.00 + Marija Kapš, 5. obl. 

TO – 22. 10.      19.00 + Anica Justin  

SR – 23. 10.             19.00 Še ni namena za sveto mašo 

ČE – 24. 10.            19.00 Še ni namena za sveto mašo 

PE – 25. 10.        19.00 + Marjana Božič 

SO – 26. 10.              8.00 Še ni namena za sveto mašo  

NE – 27. 10.         

30. NEDELJA 

MED LETOM 

8.00 

10.00 

18.00 

Za farane   

++ družina Mohorič 

+ Štefan Poklukar  

PO – 28. 10.                     18.00 ++ Ivana Eržen, 10. obl. in Janko Eržen  

TO – 29. 10.              18.00 Še ni namena za sveto mašo   

SR – 30. 10.          18.00 Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 31. 10.             18.00 Še ni namena za sveto mašo 

PE – 1. 11.     

VSI SVETI  

       8.00   

       9.00      

      10.00 

      18.00 

Za farane  

Po tamkajšnjem namenu   KAPELA SV. DRUŽINE 

++ družine Poljanec, Mohorič in Murgelj 

Molitev rožnih vencev za rajne  

SO – 2. 11.     

VERNE DUŠE 

7.00 

8.00 

9.00 

Za vse pokojne duhovnike                         OTOK 

Za pokojne farane; Janez Černe            REČICA 

Za duše v vicah; + Marjan Jarc          

NE – 3. 11.           

ZAHVALNA 

NEDELJA 

8.00 

10.00 

18.00 

Za farane  

+ Pavel Tolar, obl. 

Še ni namena za sveto mašo  

PO – 4. 11.                   18.00 Še ni namena za sveto mašo 

TO – 5. 11.           18.00 Še ni namena za sveto mašo 

SR – 6. 11.          18.00 Še ni namena za sveto mašo  

ČE – 7. 11.             18.00 Še ni namena za sveto mašo 

PE – 8. 11.                    18.00 + Cirila Poljanec, 30. d.  

SO – 9. 11.                      8.00 ++ Tomaž in Borut  

NE – 10. 11.             

MARTINOVA 

NEDELJA  

8.00 

10.00 

18.00 

Za farane 

+ Ivan Zupan, obl.; ++ Alenka in Martin Kuhar 

+ Jerca Turk           

PO – 11. 11.     

SV. MARTIN, ŠKOF        
8.00 

18.00 

Za farane  

++ starši Krebs 

TO – 12. 11.              18.00 Še ni namena za sveto mašo  

SR – 13. 11.                     18.00 Še ni namena za sveto mašo          

ČE – 14. 11.            18.00 Še ni namena za sveto mašo  

PE – 15. 11.                    18.00 + Anton Kocjančič 

SO – 16. 11.           8.00 Še ni namena za sveto mašo               

NE – 17. 11.            

33. NEDELJA 

MED LETOM  

8.00 

10.00 

18.00 

Za farane 

+ Štefan Bevčič, obl.  

Še ni namena za sveto mašo   
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PROTI VEČERU GRE …  
 

»Nekateri bi radi, da se Cerkev preoblikuje po zgledu 

sodobnih demokracij. Vodenje bi prepustili večini. To bi 

pripeljalo do tega, da bi iz Cerkve naredili človeško 

društvo in ne družino, ustanovljeno od Boga. V zgodovini 

Cerkve je 'majhen ostanek' reševal vero. Nekaj vernikov, ki 

so ostali zvesti Bogu in njegovi zavezi. Štor, ki bo vedno 

živel, da drevo ne umre. Naj bo še tako osiromašena, 

vedno bo obstajala čredica, vzor za Cerkev in svet. 

Svetniki so našli Boga. Ti možje in žene so našli temeljno. 

Oni so vogelni kamen človeštva. Svetniki s svojo 

nezlomljivo navezanostjo na Boga in ljudi, katere hočejo 

pripeljati do večnega odrešenja, ponovno oživijo in 

prenovijo zemljo.« 
 

Kardinal Robert Sarah in Nicolas Diat, Proti večeru gre in dan se je že nagnil, Družina, 

Ljubljana 2019, 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na današnjo rožnovensko nedeljo ste ob 15h lepo 

vabljeni k sveti maši na Blejski otok.  

 Vsak dan v mesecu oktobru lepo vabljeni k molitvi 

rožnega venca pol ure pred sveto mašo. Rožni venec radi 

molite tudi doma. Nikar ne zanemarite obiska nedeljske 

svete maše, hrbtenice vere, krščanskega in krepostnega 

življenja. 

 Dijake in študente lepo vabimo k mladinskemu verouku, ki 

je menjaje vsak petek ob 20h na Bledu oz. v Zasipu.  

 V soboto 12. oktobra lepo vabljeni na Rakovnik v LjubljanI, 

kjer bo ob 9h srečanje mladih z duhovnikom Tomom 

Uzhunnalilulom, ki je preživel morilski napad pripadnikov 

islamske države v Jemnu.  

 Od 18. do 27. oktobra bo v Zasipu potekal misijon. 

Vabljeni, da se udeležite vsaj katere izmed svetih maš oz. 

pastoralnih vsebin, ki jih pripravljajo misijonarji br. Jožko 

Smukavec, br. Luka Modic in s. Grazyna Mech.  

 27. 10. bo pri sveti maši ob 10h pel zbor iz župnije 

Brezovica.  

 Na slovesni praznik vseh svetih 1. 11. bosta sveti maši ob 

8h in ob 10h, ob 15h bo besedno bogoslužje in blagoslov 

grobov na pokopališču, ob 18h pa bomo v cerkvi molili 

vse štiri dele rožnega venca. Na vernih duš dan bodo 

svete maše ob 7h na otoku, ob 8h na Rečici in ob 9h v 

župnijski cerkvi. Ko boste obiskovali grobove, bodite 

pozorni na primerno obnašanje na pokopališču, na to 

pazite tudi sicer, zlasti na pogrebih. Prižgana sveča naj bo 

znamenje molitve za drage rajne. Na praznik vseh svetih 

in v osmini praznika lahko prejmete popolni odpustek za 

rajne, če obiščete pokopališče, ste pri sveti maši, spovedi, 

obhajilu in molite po namenu svetega očeta. 

Spovedovanje pred praznikom bo 30. In 31. 10. eno uro 

pred večerno sveto mašo.  

 V naši župniji je navada, da napišete imena pokojnih, za 

katere želite, da se jih z molitvijo spominjamo pri svetih 

mašah v mesecu novembru. Ob izhodu iz cerkve si 

vzemite lističe in jih izpolnjene vrnite do 10. 11. na 

označeno mesto pri križu. Morebiti priloženi darovi se 

bodo sešteli in bodo namenjeni za svete maše za duše v 

vicah. Dar za eno sveto mašo je 20 eur.  

 Pri naših sestrah v Marijinem domu se otroci od 3. do 6. 

leta starosti lahko udeležijo svetopisemskih uric dvakrat 

mesečno ob torkih od 17h do 18h. Naslednje srečanje bo 

15. 10. Ob isti uri so tudi svetopisemske ure za odrasle in 

osnovnošolce.  

 3. novembra bomo obhajali zahvalno nedeljo. Ta dan se 

Bogu zahvalimo za vsakdanji kruh.  

 Martinova nedelja bo 10. 11. Osrednja slovesnost ob 

prazniku našega župnijskega zavetnika bo pri sveti maši 

ob 10h. Lepo vabljeni, da pridete. Dan celodnevnega 

češčenja bo na god sv. Martina, škofa, 11. 11. Sveti maši 

bosta ob 8h in ob 18h, ko bo sklep celodnevnega 

češčenja vodil naš msgr. dr. Anton Štrukelj. Ta dan še 

posebej radi pridite v svetišče počastit Najsvetejši 

zakrament.  

 Pri založbi Družina je izšla še tretja knjiga kardinala Roberta 

Saraha in Nicolasa Diata z naslovom Proti večeru gre in 

dan se je že nagnil. Knjigo zelo priporočamo. 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 6. 10. DO 17. 11. 2019 

PO – 7. 10.     19.00 ++ Janez, 14. obl. in Jelica, 10. obl. Košenina  

TO – 8. 10.            19.00 + Isidori Carizio, 7. d. 

+ Ivana Marjeta Helena Rozman, 3. obl. 

SR – 9. 10.                  19.00 ++ Antonija Rakuš in Franc Knaflič 

++ starši Zofija in Ernest Ličen, 18. obl.  

ČE – 10. 10.  

    

19.00 + Jakob Repe, 10. obl.  

Za zdravje v družini  

PE – 11. 10.               8,00 

     19.00 

Za farane  

++ Ana in Beno Plemelj   

SO – 12. 10.         8.00 Za zdravo pamet  

NE – 13. 10.           

28. NEDELJA 

MED LETOM  

8.00 

10.00 

19.00 

Za farane  

+ Pavel Cerkovnik, 14. obl.                                 

V zahvalo nebeški Pastirici za vse milosti  

PO – 14. 10.           19.00 ++ Dušan ter starši Jelenec in Metelko  

TO –  15. 10.            19.00 ++ Ana in Janez Urbanc  

SR – 16. 10.           19.00 ++ Marija in Valentina Zupan  

ČE – 17. 10.         19.00 + Martina Svetina, 30. d. (95. rojstni dan)  

PE – 18. 10.             19.00 ++ Ivanka in Janez Pintar  

SO – 19. 10.            8.00 Še ni namena za sveto mašo  

 


