
KDOR NI PROTI NAM, JE ZA NAS!
(Mr 9,40)

IN MI SMO VSI ZATE!

ODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

26. NEDELJA MED LETOM - 26. september 2021
Slomškova nedelja - ekumenski dan; Kozma in Damijan, mučenca
Volitve članov Župnijskega pastoralnega sveta
Ob 8.00: + Julijan Božič, obletna
Ob 10.00:  za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 27. 9. 2021
Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
Ob 18.30: + Alojzij Okorn, obletna
Torek: 28. 9. 2021
Venčeslav (Vaclav), mučenec
Ob 18.30:  + Ludvik Novak, 7. dan pogreba

     + Igor Zvoljenk, po namenu družine Vidic, Zupančič in Kukman
Sreda: 29. 9. 2021
Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
Ob 7.00: + Ivan Jager, po namenu hčerke Marije
Četrtek: 30. 9. 2021
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Milan Štrumbelj in + starši Štrumbelj
Petek: 1. oktober 2021
Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica - prvi petek
Ob 18.30: + Andrej Pogačnik, obletna
Sobota: 2. 10. 2021
Angeli varuhi - prva sobota
Ob 18.30: + Alojz Kastelic
27. NEDELJA MED LETOM - rožnovenska nedelja - 3. oktober 2021
Frančišek Borgia, redovnik - Začetek tedna za življenje
Srečanje starejših župljanov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Anton Debevc, obletna ter pokojni Alojzija, Franc in Jože
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OZNANILA
Od  26. 9. do 3. 10. 2021

SOVRAŠTVU ali LJUBEZNI -
čému naj služi moja roka ali noga ali oko (Mr 9,38-43.45.47-48)? Ko Jezus

govori o namerni samopoškodbi, govori kajpada slikovito, jasno pa hoče
povedati, da ni vseeno, kako ravnamo in da ima naše ravnanje posledice:
zdaj in po naši smrti.

Biti potopljen z mlinskim kamnom okoli vratu ...
samega sebe pohabiti  - nas hoče Jezus prestrašiti, nam
zagreniti vero? Ne, On hoče, da smo verodostojni v hoji za
njim. Vera vendar mora imeti roke in noge, kajti vera je
stvarnost življenja.

Jezus uporablja podobe, ki prebudijo, in če je
potrebno, tudi prestrašijo. Obstajajo trenutki, ki zahtevajo
mojo enoumnost. In v teh trenutkih ne smem izbrati srednje poti - prinaša
mi nesrečo. 

Izreči se za
Jezusa pogosto ni
tako preprosto.
Jezusovih besed
ne smemo vzeti
nalahko. On pozna
nekaj, kar imenuje
“pekel”. Bog nas
obvaruj!

Če vsi ljudje
g o vor i jo  jez i k
ljubezni, potem so
vsi na njegovi
strani, tudi če kdo 
“ne hodi z nami! “
(Mr 9,38)



 Sedaj po sveti maši ste lepo vabljeni v našo novo župnijsko dvorano, kjer
bodo potekale volitve za Župnijski pastoralni svet . Vsak bo dobil volilni listič
s kandidati: obkroži 12 imen in predlaga še enega svojega, ki ni spisku.
Volilno listo odda v pripravljeno volilno skrinjico. Seveda ste prav vsi
povabljeni, da se po volitvah zadržite tudi na kavi.

 V četrtek pred prvim petkom bo molitvena ura za nove duhovne poklice.
Lepo vabljeni, da se ob 17.30 v cerkvi pridružite tej molitvi.

 Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na njihovih domovih.
Pri večerni maši bomo skupno počastili Jezusovo Srce in mu znova izročili
svoja življenja.

Ta dan vstopamo tudi v mesec oktober, ki je posvečen
rožnovenski Materi Božji. Poživite molitev rožnega venca v svojih
družinah. V naši cerkvi ga bomo glasno molili vsak dan 20 minut
pred mašo.

 Prva sobota je posvečena izročitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu in po
njenem priporočilu molitvi za svetost duhovnikov.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu oktobru . Imeli boste priložnost prejeti
zakrament sprave in po obeh mašah darovati za ureditev zvonika, zvonov in
zvonjenja. Bog vam povrni!
Na to nedeljo pri deseti maši bo srečanje za naše starejše župljane . Mašo
bo vodil g. Miro Šlibar, dolgoletni bolniški duhovnik, ki je bil že parkrat med
nami za to priložnost. Med mašo boste lahko prejeli zakrament bolniškega
maziljenja, po maši pa boste v dvorani deležni gostoljubnosti novega doma.
Domači ste zopet naprošeni, da svojim starejšim članom omogočite udeležbo
na tem srečanju, člani Žps in druge naše požrtvovalne gospodinje za peko
namiznih dobrot  in naši mladi za strežbo pri mizi. Vsem sodelujočim v pripravi
in izvedbi tega srečanja Bog plačaj že vnaprej!

Kdaj bomo predlagali in izbirali?
V nedeljo, 26. septembra 2021. Prejeli boste volilni listič, ki ga izpolnite po maši

v novi dvorani. Oddajte ga v “skrinjico” pri izhodu.
Kaj je Župnijski pastoralni svet (ŽPS)?
ŽPS je župnikovo svetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja

izvajanje pastoralnega dela v župniji.
Naloge ŽPS
ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim in pastoralnim

delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo
uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje občestva
in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

Kdo lahko predlaga člane ŽPS?
Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16. let in je prejel

zakramente uvajanja (krst, evharistijo, birmo).
Kdo je lahko izbran v ŽPS?
Pravico biti predlagan in izbran ima vsak, ki je dopolnil 16 let in prejel

zakramente uvajanja, ima stalno bivališče na ozemlju župnije, je v polnem občestvu
s katoliško Cerkvijo (mu ni naložena nobena cerkvena kazen, ne živi izvenzakonske
skupnosti, se redno udeležuje bogoslužja) ter ga odlikuje trdna vera, nravno
življenje in razsodnost. Pri izbiri kandidata za člana ŽPS poskušajmo upoštevati, da
ga enakovredno po številu sestavljajo  možje (1/3), žene (1/3) in mladi (1/3).

Slomšek si je zelo prizadeval za edinost predvsem na treh
področjih: (1) poenotenje slovenskega jezika, (2) enotnost
slovenskega naroda in (3) cerkvena edinost. Njegovi pogledi
so bili sredi 19. stoletja zelo napredni in v duhu idej, ki so se
kasneje uresničile v “pomladi narodov”, prav tako pa so aktualni
tudi za vprašanja, ki so povezana s sodobnim slovenskim
jezikom, narodom in Cerkvijo.


