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»Družina na poti prenosa vere«
Ivan Cankar: Skodelica kave

Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor 
greh zoper svetega duha: ne na tem ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, 
nepozabljiva. Časih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila 
v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoči, ko se prestrašen vzdramiš iz 
hudih sanj, pade v dušo težak spomin, zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele 
v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane 
za vekomaj. Rad bi človek lagal sam sebi v dušo: »Saj ni bilo tako! Le tvoja nemirna misel je 
iz prosojne sence napravila noč! Malenkost je bila, vsakdanjost, kakor se jih sto in tisoč vrši 
od jutra do večera!« Tolažba je zlagana; in človek občuti sam in z grenkobo, da je zlagana. 
Greh je greh, če je storjen enkrat ali tisočkrat, če je vsakdanji ali nepoznan. Srce ni kazenski 
zakonik, ki bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med ubojem in umorom. Srce 
ve, da »zavratnež ubija s pogledom, z mečem junak«; in rajši bi dalo odvezo meču nego 
pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo med malimi in naglavnimi grehi, da bi 
razločevalo med njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in nezmotljiv sodnik. 
Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj zavedni kretnji, po hipnem pogledu, ki ga nihče ni 
opazil, po neizgovorjeni, komaj na čelu zapisani misli; celo po koraku, po trkanju na duri, po 
srebanju čaja. Le malo grehov je napisanih v katekizmu in še tisti niso poglavitni. Če bi bilo 
srce spovednik — dolga in strašna bi bila spoved! Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati 
z besedo, izbrisati ga s pokoro. Težak in pretežak, do zadnje ure krvaveč je greh, ki je ostal 
samo v srcu kakor spomin brez besede in brez oblike. Le sam sebi ga človek izpoveduje, 
kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih težja od kamna. »Ne kradel nisem ne ubijal ne 
prešuštvoval; čista je moja duša!« Lažnivec! Ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega ter 
si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, ubijal in prešuštvoval. Pravični 
sodnik, srce, bo rajši odpustilo ubijalcu, ki je gredoč pod vislice pobožal jokajočega otroka, 
nego tebi čistemu! Zakaj srce ne pozna malenkosti in tudi ne paragrafov.
Pred petnajstimi leti sem prišel domov in sem ostal doma tri tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in 
zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto; v nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, 
kakor vlažna senca.
Prve noči sem spal v izbi; časih sem se ponoči zbudil, pa sem videl v temi, da je bila mati 
vstala iz postelje in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala; dlani je tiščala k čelu, 
njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bil zunaj ne lune ne zvezd. 
Poslušal sem natanko in sem razločil, da to ni sopenje spečega, temveč mukoma zatajevano 
ihtenje. Odel sem se preko glave; ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje.
Preselil sem se pod streho, v seno. V ta svoj dom sem plezal po strmih, polomljenih stopnicah, 
lestvi podobnih. Postlal sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled 
moj je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve 
zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča 
polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja.
Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel; zaželel sem si je. Morda le 
zategadelj, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti 
hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. Pust 
in zlovoljen, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila 
Milan in Breda in kako sta bila obadva plemenita, srečna in vesela.
»Roko v roki, obadva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita ... »Začul sem tihe 
korake na stopnicah. Prišla je mati; stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. 
Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal 
poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči; večje so bile in čistejše, vsa 
nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale 
kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: »Pustite 
me na miru! ... Ne maram zdaj!« Ni še bila vrhu stopnic; videl sem jo samo do pasu. Ko je 
slišala moje besede, se ni ganila; le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je 
prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila kri v lica, stopil sem ji naproti s 
hitrim korakom.
»Dajte, mati!« Prepozno je bilo; luči ni bilo več v njene oči, smehljaja ne več na njene ustnice.
Popil sem kavo, pa sem se tolažil: »Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero 
sem ogoljufal njeno ljubezen ...« Nisem je rekel ne zvečer ne drugi dan in tudi ne ob slovesu ...
Tri ali štiri leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo, 
zaskelelo me v srcu tako močno, da bi bil vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik 
in ne pozna malenkosti.

Napovedni koledar:
29. 10. – začetek jesenskih počitnic
31. 10. – dan reformacije
1. 11. – praznik vseh svetih (molitev na 
pokopališču)
2. 11. – praznik vernih rajnih, prvi petek 
(češčenje do polnoči)
4. 11. – zahvalna nedelja
5. 11 – tajništvo ŽPS
6. 11. – katehetski sestanek
7. 11. – skupina za starejše
8. 11. – biblična skupina
9. 11. – srečanje zakonske skupine (Z1)
10. 11. – srečanje ministrantov
12. 11. – seja ŽPS
14. 11. – Karitas delitev hrane, srečanje 
Karitas
15. 11. – kateheza odraslih
16. 11. – srečanje zakonske skupine (Z2)
17. 11 – birmanska sobota

Krstna nedelja v oktobru
Nedelja, 21. 10.., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 18. 10., 
ob 19.00 v učilnici župnišča. Potrebne 
predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k 
molitvi večernic pred Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro 
pred sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega 
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni 
k uri Božjega usmiljenja v kapelo sv. 
Družine.

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli Sv. 
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija 
pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet., 
sob. in ned. pol ure pred sveto mašo. 
Možnost duhovnega pogovora v petek 
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.

Nov transakcijski račun 
župnije:
SI56 0403 2000 3327 181

Čiščenje cerkve:
13. 10. – 3., 4. in 5. skupina
20. 10.– 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
27. 10.– 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

Zahvale
Prva nedelja v oktobru (letos je to nedelja 7. 10.) je rožnovenska 
nedelja, posebej posvečena molitvi rožnega venca. K tej tako ljubi 
molitvi Božje Matere Marije je zelo goreče vabila in še vabi Fatimska 
Gospa. V prvem prikazanju 13. maja 1917 je naročila: »Molite 
vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.« 
Moliti rožni venec pomeni skupaj z Marijo premišljevati skrivnosti 
Jezusovega življenja. Pri tej molitvi nam Marija na svoj način razlaga 
največje skrivnosti Jezusovega in našega življenja. Vsak dan v 
mesecu oktobru bo rožnovenska pobožnost. Kot vsakokrat pred 
večernimi mašami bomo zmolili rožni venec, le da ga bomo molili 
pred izpostavljenim Najsvetejšim.

 Mesec september:
*K Bogu so odšli:
 Frančiška Stritar (67)
 Marija Kastelec (88)
 Janez Žerovnik (90)

*Božji otroci so postali: 
Klara Papa Zajovič (Ljubljana)
Daša Selan (Kranj)
Amanda Valentinčič (Kranj)
Helena Ana Spindler (Arizona, ZDA)
Oto Cvajnar (Kranj)



Seja ŽPS
V ponedeljek, 8.  10., bo potekala seja ŽPS. 
Začeli jo bomo z molitvijo rožnega venca ob 18.30 
v cerkvi, nadaljevali pa s sv. mašo. Zatem se 
bomo kot po navadi preselili v Marijino učilnico v 
pastoralnem domu. Vsi člani lepo vabljeni!

Teden za življenje 2018
Od 7. do 14. 10. bo v Cerkvi na Slovenskem 
potekal 27. Teden za življenje pod geslom pesnika 
Franceta Balantiča »Studencev močnih, čistih 
sem željan«.

Program tedna za ljubljansko nadškofijo:
Nedelja, 7. 10.: začetek tedna za življenje:
- ob 15.00 na Brezjah molitev rožnega 
venca, ob 16.00 sv. maša, ki jo bo daroval škof 
msgr. dr. Franc Šuštar.
- Ob 17.00 drugi del molitve rožnega 
venca z Radiem Ognjišče
Sreda, 10. 10.:
- Ob 17.00 na SKAM-u, Jurčičev 
trg 2: Srečanje za študente in mlade: »Kaj 
imajo skupnega kontracepcija, neplodnost in 
dermatolog?«; prim. mag. Valerija Balkovec, dr. 
med., dermatologinja

  
Vabilo na »Moški večer«

Spoštovani možje in fantje!

Moški radi delamo skupaj, razmišljamo skupaj, 
se družimo in poveselimo skupaj, načrtujemo 
in pokritiziramo skupaj … Skozi vsakodnevno 
življenje je lažje iti skupaj, kot kolegi, prijatelji, 
tovariši (to so tisti, ki skupaj nosijo »tovor 
življenja«). Zakaj ne bi bili skupaj tudi v veliki 
pustolovščini vere, skupaj v odkrivanju nečesa 
in Nekoga, ki nas neskončno in brezpogojno 
spoštuje in nam zaupa? Zakaj ne bi bili skupaj v 
odkrivanju naše moške narave in moškega načina 
duhovnega življenja preko pogovora, druženja, 
dela?

Vabim te na MOŠKI VEČER, ki bo v torek, 9. 
10., ob 19. uri v pastoralnem domu v Preski. Med 
nami bo p. dr. Viljem Lovše, jezuit, ki že nekaj let 
vodi in ustanavlja skupine mož po vsej Sloveniji. 
Spregovoril nam bo o svoji osebni izkušnji ter 
izkušnji in načinu dela omenjenih skupin.

Pred časom je bil v naši župniji izveden “Moški 
zajtrk” in ob tem je bilo slišati željo, da bi bilo 
kaj takega večkrat. Morda to željo uresničimo 
tudi s tem, da tudi v Preski oblikujemo skupino 
za moške oziroma skupino moških (mlajših in 
starejših, samskih, poročenih in ovdovelih), 
ki bi si medsebojno pomagali v poslanstvu 
moškega v sedanjem času in se bogatili iz svojih 
vsakodnevnih, poklicnih in življenjskih izkušenj  

 
v obliki rednih srečanj, srečanj z gosti in še na  
kakšen drug način.

Lahko obvestiš in povabiš še katerega od svojih 
prijateljev (meja župnije ni ovira)!

Prosim vas predhodni odziv oziroma nekakšno 
prijavo s kontaktnim telefonom ali elektronskim 
naslovom, zaradi priprave ustreznega prostora 
in morebitnih sprememb, ki bi se morda utegnile 
dogoditi.

V upanju na snidenje vas lepo pozdravljam.
Iztok Žebovec, mož, oče, stalni diakon v Preski    

Karitas delitev hrane
V sredo, 10. 10., od 16.00 do 17.45 bodo sodelavci 
Karitas v njihovih prostorih pod cerkvijo delili 
higienske potrebščine in hrano. 

Srečanje Karitas
Oktobrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v 
sredo, 10. 10., po večerni sveti maši v prostorih 
Karitas pod cerkvijo. 

 
Kateheza odraslih

V četrtek, 11. 10., po večerni maši bo prvo srečanje 
kateheze za odrasle v letošnjem pastoralnem letu. 
Kdor bi želel vsebine naše vere poglobiti, lepo 
vabljen.
 

Žegnanjska nedelja 
13. 10. 1957 je cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski 
doživela posvečenje. Slovesnost posvetitve je 
vodil škof Anton Vovk. Spomin na posvetitev naše 
župnijske cerkve bomo praznovali v nedeljo, 14. 
10. Posebej slovesno bo pri maši ob 9.30, ko 
bo imel ponovitev nove maše novomašnik Matic 
Lesjak. Po maši bo darovanje za novomašnika. 
Matic ima v naši župniji svojega starega očeta 
g. Vinka Žerovnika. Tako da je Matic tudi naš 
novomašnik, saj ima korenine v naši župniji. Za to 
slovesnost naprošam vse, ki imate narodno nošo, 
da jo oblečete in s tem polepšate slovesnost. 
Prosim pa tudi gospodinje za sladke dobrote, ki  
jih bomo postregli pred cerkvijo po maši. 

Duhovna priprava na žeganjsko 
nedeljo

Na žegnanjsko nedeljo se bomo pripravljali s 
tridnevnico, ki jo bomo začeli v četrtek, 11. 10. 
Vsak večer bomo posebej molili za našo župnijo, 
pri mašah bodo nagovori spregovorili, kako so 
predniki gradili to svetišče sredi naše vasi. Na 
koncu bomo skupaj zmolili molitev k sv. Janezu 
Krstniku za našo župnijo. Vsak večer bo priložnost 
za sv. spoved. 
 

Predavanje za starše veroučencev
V torek, 16. 10., ob 20.00 bo v Jožefovi učilnici 
v pastoralnem domu predavanje za starše 
veroučencev pod naslovom »Vloga mame in 
očeta pri vzgoji«. Predaval bo dr. Andrej Perko. 
Dr. Andrej Perko, rojen 1953 v Ljubljani, živi v 
Kamniku, kjer je končal osnovno šolo in gimnazijo. 
Študij psihologije je nadaljeval na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, kjer je magistriral, opravil 
specializacijo iz kliničnopsihološkega svetovanja 
in tudi doktoriral. Zaposlen je na Centru za 
socialno delo v Kamniku. Že dolga leta vodi 
terapevtske skupine ljudi z različnimi problemi 
in stiskami po modificirani socialno-andragoški 
metodi dr. Janeza Ruglja. Njegova terapevtska 
skupnost šteje več kot sto članov. 

Premik ure na zimski čas
Zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo urine 
kazalce za eno uro nazaj. Večerne svete maše 
bodo po vsej verjetnosti ostale ob 19.00. O tem 
bo razpravljal ŽPS na seji v ponedeljek, 8. 10. 
Razlogi za to so predvsem pastoralni, in sicer 
že sama organizacija veroučnega urnika (kratko 
popoldne, dolgi večeri).  
 

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov je navada, da darujete 
za očenaše. Dar prinesete v župnijsko pisarno 
ali ga skupaj z namenom oddate v nabiralnik pri 
župnišču ali v za to pripravljeno škatlo pod korom. 
Iz vaših darov v ta namen se bodo darovale svete 
maše.

Birmanska sobota
Če Bog da lepo vreme, bomo z bodočimi birmanci 
v soboto, 20.10., odšli v hribe. Odhod izpred 
župnišča ob 8.00.

Praznovanje zakonskih jubilantov
V soboto, 20. 10., bo potekalo praznovanje 
zakonskih jubilantov. Vsi, ki praznujete obletnico 
skupnega življenja v zakramentu svetega zakona, 
prisrčno vabljeni. Te dni boste na dom dobili tudi 
osebna vabila. Vabilu se odzovete tako, da vabilu 
priložen listek prinesete v župnišče (lahko tudi v 
nabiralnik) ali pa zakristijo. Če morda kakšen par, 
ki tudi praznuje okroglo obletnico poroke, ne bo 
dobil vabila, lepo vabljen, da se nam pridruži. 
Slike s praznovanja si boste lahko ogledali na 
spletni strani župnije in v foto ateljeju Bobnar v BC 
Medvode, kjer jih lahko poljubno naročite.

Darovanje na misijonsko nedeljo
Nabirka misijonske nedelje (tokrat nedelja, 21. 
10.) je namenjena za misijone. V imenu vseh 
misijonarjev in v svojem imenu se vam iskreno 
zahvaljujem. Bog vam povrni za vaš dar.

Komemoracija v Kucji dolini
V nedeljo, 21. 10., ob 15.00 bo žalna slovesnost na 
grobišču v Kucji dolini. Lepo vabljeni, da sklenemo 
roke in molimo za vse, ki pobiti ležijo na tem delu 
naše domovine. 

Srečanje izrednih delilcev obhajila
V ponedeljek, 22. 10., bo ob 20.00 v učilnici 
župnišča srečanje izrednih delilcev obhajila. 

Predavanje »dopolnimo 
spoznanja«

V petek, 26. 10., ob 20.00 bo v dvorani Valentina 
Oblaka v pastoralnem domu predavanje v sklopu 
predavanj »Dopolnimo spoznanja«. Tema bo 
znana naknadno. Lepo vabljeni.

Šola za animatorje
Dragi animatorji, prav lepo vabim vsakega izmed 
vas, da se nam pridružite na šoli za animatorje, 
ki jo bo tudi letos vodila zunanja izvajalka Nives 
Felić. Šola bo potekala v veliki mladinski sobi 
vsako 4. soboto v mesecu ob 20.15. Prvo srečanje 
bo že v soboto, 27. 10. Še posebej pa lepo vabimo 
vse birmance – tiste, ki ste že odločeni, da se 
boste pridružili animatorskim vrstam na oratoriju 
2019, pa tudi tiste, ki še premišljujete v tej smeri. 
Za vse, ki želite biti animatorji na oratoriju 2019, je 
udeležba v šoli obvezna. 

Spovedovanje pred praznikom 
vseh svetih

V tednu pred praznikom vseh svetih se bom potrudil, 
da bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo 
možnost za spoved. Ker je opravljena spoved 
vezana na odpustek (razlaga v nadaljevanju), vas 
vabim, da se duhovno pripravimo na praznik tudi 
s spovedjo. K prejemu zakramenta vabim tudi 
učence veroučne šole. Skupno spovedovanje 
pred prazniki pa bo v nedeljo, 28. 10., od 17. ure 
dalje. Na voljo bo tudi tuj spovednik.

Obhajanje bolnikov pred 
praznikom vseh svetih

V petek, 26. 10., bom po domovih obiskoval bolne 
in onemogle pred praznikom vseh svetih. Kdor bi 
poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk 
duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 303 164. 
Zaradi obiska pred praznikom vseh svetih obisk 
bolnikov na prvi petek v novembru odpade. 



Vesela novica – povabilo za molitev
Dragi prijatelji!
Pred nekaj leti sem vam na teh istih straneh pisala zakaj odhajam iz Slovenije v čas dve letne 
priprave za posvečeno življenje. Poslavljala sem se namreč od vas in od družin Rahelinega vrtca, 
kjer sem delala. Bog je razveseljeval moja leta tudi zatem, ko sem se vračala nazaj in pa v novih 
delovnih okoljih.

Skupnost Emanuel je dokaj nova laična katoliška skupnost. Laična pomeni, da smo v njej združeni 
večinoma laiki: mladina, zakonski pari, družine, pa tudi Bogu posvečene osebe, ki pa zaradi 
specifičnega klica naše skupnosti, to je: živeti izkušnjo Boga v okolju v katerem živimo, ne gredo v 
samostan, pač pa so zaposleni v svojih poklicih. Opogumljamo se na skupnih srečanjih in molitvah 
ter pripravljamo razlicne misijonske dogodke. 

Sama sem na to pot počasi vstopala v času študija in je neprecenljivo lepa, z vsemi ovinki vred. 
Priznam, da me je Bog s tem klicem najprej presenetil, nato pa vse bolj tudi privlačil. Še vedno se 
čudim tej njegovi izbiri, verjamem da je to storil zaradi svoje velike svobode! 

Rada vam sporočam, da v soboto 3. novembra, v Stični izrečem dokončno obljubo. Vem, da 
že molite za duhovne poklice vas prosim za molitev. Če kdo želi prisostvovati sveti maši, je tudi 
povabljen. Maša bo del 4-dnevnih mednarodnih duhovnih vaj naše skupnosti, ki so letos slučajno 
v Sloveniji. Prišla bom skupaj s študenti mednarodne šole za misijon v Rimu, za katero sem na 
služenju že drugo leto (www.esm-roma.com).
Molim za vas, Joži Bukovšek

Ponedeljek
8. 10. 2018

Pelagija, spk. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Frančiška Stritar, 30. dan 
++ Cvajnar

Torek
9. 10. 2018

Dionizij, šk.-muč. 6.30
7.00 (kapela)

rožnovenska pobožnost
+ Marinka Bergant

Sreda
10. 10. 2018

Florencij, muč. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Janez Žerovnik, 7. dan
++ Marija in Franc Mihovec

Četrtek
11. 10. 2018

Filip, diak. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
++ Andrej in Ana Bizant, obl.

Petek
12. 10. 2018

Maksimilijan Celjski, muč. 16.00(DSO)
18.30 
19.00

+ Frančiška Blažič
rožnovenska pobožnost
+ Franc Osredkar

Sobota
13. 10. 2018

Koloman muč. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Jožica Cvajnar

Nedelja
14. 10. 2018

Mdr 7,7-11; Ps 90,12-13.14-
15.16-17; Heb 4,12-13; Mr 

10,17-30 ali 10,17-27

28. navadna nedelja – 
žegnanjska nedelja
Kalist I., pp-muč

7.00
9.30 

ponovitev
nove maše

18.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Aljaž Kozamernik, obl.
+ Marija Pavič, obl.
+ Katarina  Kosec, obl.
rožnovenska pobožnost
+ Janez Žagar, r.d.

MAŠNI NAMENI



Ponedeljek
15. 10. 2018

Terezija Avilska, red-uč 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ladislav Kovačič

Torek
16. 10. 2018

Marjeta, red. 6.30
7.00 (kapela)

rožnovenska pobožnost
po namenu

Sreda
17. 10. 2018

Ignacij Ant., šk-muč. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ivanka Kirar

Četrtek
18. 10. 2018

Luka, ev. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ivanka Kirar

Petek
19. 10. 2018

Pavel od križa, duh. 16.00 (DSO) 
18.30 
19.00

++ Kovačič
 rožnovenska pobožnost
+ Marinka Bergant

Sobota
20. 10. 2018

Irena (Mira), muč. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ivan Kršinar

Nedelja
21. 10. 2018

Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-
19.20.22; Heb 4,14-16; Mr 

10,35-45 ali 10,42-45

29. navadna nedelja - 
misijonska
Uršula, dev-muč.

7.00
9.30

18.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Štefka Osredkar
rožnovenska pobožnost
+ Anton Jaklič

Ponedeljek
22. 10. 2018

Janez Pavel II., pp. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Angela Guzelj

Torek
23. 10. 2018

Janez Kapistran, duh. 6.30
7.00 (kapela)

rožnovenska pobožnost
++ Cvajnar (Preska)

Sreda
24. 10. 2018

Anton M. Klaret, šk. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Marija Kastelec, 30. dan 
+ Marija Cvek

Četrtek
25. 10. 2018

Dan suverenosti
Darinka, muč.

18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Marija Bergant, 30.dan

Petek
26. 10. 2018

Lucijan, muč. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
++ Janez in Ana Duhovnik

Sobota
27. 10. 2018

Sabina Avilska, muč. 10.00 (DSO)
18.30 
19.00

v zahvalo
rožnovenska pobožnost
++ Ivana in Stanko Rihtaršič

Nedelja
28. 10. 2018

Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 
5,1-6; Mr 10,46-52

30. navadna nedelja 
Simon in Juda Tadej, ap.

7.00
9.30

18.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Ivan Rovan
rožnovenska pobožnost
++ Stanko in Slavica Novak


