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Svetost v Družini – vzgajati srce v 
hvaležnosti

»Družina na poti prenosa vere«

Hvaležnost je eden od ključev zdravega duhovnega življenja. 
Hvaležnost ne pomeni, da se človek zaveda milosti v življenju, 
temveč da se zaveda tudi vira vsakega blagoslova. Za Ignacija 
Lojolskega je bila nehvaležnost najbolj odvraten greh in vzrok 
ter vir vseh drugih grehov in nesreč. Hvaležnost nas žene, da 
Bogu rečemo hvala. Zahvaljevanje Bogu je enako pomembno kot 
zahvaljevanje prijatelju. Izražanje hvaležnosti prijatelju nas dvigne 
nad občutje hvaležnosti – je dejanje, ki lahko poglobi odnos. 
Sposobnost zahvaljevanja Bogu poglobi naš odnos, saj nas 
spodbuja, da se zavestneje poistimo z virom veselja. Obudimo v 
srcu hvaležnost:
Spomnite se ljudi, ki vas razveseljujejo: sozakonca, otrok in 
družinskih članov, fantov in deklet ter drugih članov župnije.
Premišljujte o izkušnjah, o velikih stvareh: rojstvu otroka, uživanju 
v dobrem prijateljstvu ali v uživanju v ljubeči družini. Ne prezrite 
pa tudi najbolj vsakdanjih dogodkov, kot so dobre počitnice, dober 
spanec ali zabaven večer s prijatelji.
Premišljujte o tem, kako vas Bog vabi k rasti. Obudite hvaležnost 
za stvari, ki so vas izučile ali vam pomagale k rasti. Na primer 
dobra knjiga, film ali predstava. Mogoče ste gledali dokumentarni 
film, ki vam je pomagal nekaj razumeti na nov način.
Premislite, ali ste hvaležni za vero, Božjo navzočnost v vašem 
življenju, župnijo, ki ji pripadate, čas, namenjen molitvi.
Premišljujte o drobcenih milostih vsakdanjika. Spomnite se 
nedavnega dobrega obeda, nepričakovanega telefonskega klica, 
ki vam je dvignil duha, ali sončnega dne, v katerem ste uživali.
Premišljujte o stvareh, ki jih jemljete za samoumevne. Imate 
bivališče? Imate dovolj hrane? Imate službo? Prijatelje? Ste veseli 
tega?
Premišljujte o tem, kar vas spravlja v smeh. Vaš malček, ki je 
naredil nekaj norčavega, po vsej hiši ste iskali očala, pa ste jih 
imeli na nosu, gledali ste dobro komedijo, mož vam je povedal 
dobro šalo, žena je naredila nekaj smešnega, simpatičnega.
Če načrtno premišljujemo o tem, kar nam prinaša veselje srca, 
nas preplavi hvaležnost. Naredimo to pred zahvalno nedeljo, ko 
bomo vstopili v cerkev pred oltar, da bomo nanj položili srce, polno 
hvaležnosti.

Jure Koželj, župnik
Povzel po knjigi p. Martina Jamesa Nebesa (ni)so hec in dodal

Napovedni koledar:
19. 11. – sestanek za starše prvoobhajancev, 
začetek »tedna zaporov«
22. 11. – priprava na krst
23. 11. – srečanje zakonske skupine (Z3)
23. 11 in 24. 11 – prvoobhajanski vikend
25. 11. – nedelja Kristusa, kralja vesoljstva 
in krstna nedelja
26. 11. – začetek tedna Karitas
29. 11. – začetek 9-dnevnice pred 
brezmadežno
30. 11.  – koncert ob tednu Karitas
1. 12. – oratorijski dan (adventni venčki)
2. 12. – 1. adventna nedelja (ned. Karitas)
3. 12.  – tajništvo ŽPS
4. 12. – katehetski sestanek, maša na Golem 
Brdu
5 .12. – Miklavževanje, skupina za starejše
6. 12. – srečanje Biblične skupine
7. 12. – prvi petek (češčenje do polnoči)
8. 12.  – »Brezmadežna«, sprejem 
ministrantov
9. 12. – 2. adventna nedelja
10. 12. – Seja ŽPS
11. 12. – 10-letnica Rahelinega vrtca, 
adventni sejem

Krstna nedelja v novembru
Nedelja, 25. 11. 2018., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 22. 11., 
ob 19.00 v učilnici župnišča. Potrebne so 
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:
3. 11. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
10. 11.– 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
17. 11.– 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

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. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 12. 11.,  ne bo redne seje župnijskega pastoralnega 
sveta, ker se bomo udeležili srečanja župnijskih sodelavcev v zavodu 
sv. Stanislava, v soboto, 10. 11.  Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 
26. 11., ko bomo prisluhnili predstavitvi misijona v župniji Podutik, ki 
so ga imeli pred nekaj leti. Na ta način se bomo tudi mi lažje odločili, 
kakšen način misijonske poti bomo izbrali v jeseni drugo leto, ko 
mineva 10 let od zadnjega misijona.

Karitas delitev hrane
V sredo, 14. 11., od 16.00 do 17.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Srečanje Karitas
Novembrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 14. 11., po 
večerni sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo. Vabljeni!

Kateheza odraslih
Vabljeni v četrtek, 15. 11., ob 20.00 v Marijino učilnico pastoralnega 
doma, kjer bo potekala kateheza odraslih. Tudi tokratno srečanje bo 
posvečeno bogoslužju. 

Birmanska sobota
V soboto, 17. 11., ob 14.00 se bomo birmanci srečali na t. i. »birmanski 
soboti«. Srečanje bomo zaključili z adoracijo v kapeli sv. Družine.

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in lepo pripravili žegnanjsko 
nedeljo v župnijski cerkvi. Hvala združenim zborom za lepo petje. 
Hvala zborovodjema Evgeniju Paulusu in Emi Gortnar. Hvala 
organistoma Evi Bečan in Katarini Nagode. Hvala vsem, ki ste 
svetišče očistili in okrasili. Hvala vsem, ki ste z darom podprli našo 
župnijo. Hvala vsem za vašo navzočnost, ki je močno znamenje, da 
čutite z župnijo in se v njej čutite doma. Hvala vsem, ki ste napekli 
pecivo in pripravili pogostitev, da smo praznik lahko še bolj doživeli. 
Hvala ključarju g. Damjanu Kopaču za postavitev mlajčkov pred 
cerkvijo. Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki karkoli dobrega naredite 
za našo župnijsko skupnost. 

Mesec oktober:
K Bogu so odšli:
• Marinka Bosnar (55)

Božji otroci so postali:
• Julija Krajnik (Žlebe)
• Doroteja Karolina Okorn (Preska)



Jesenske počitnice
Vsem osnovnošolcem in dijakom želim prijetne 
počitnice. Marsikdo izmed vas je že občutil težo 
šolskega leta, zato vam svetujem, da izkoristite 
prosti čas za počitek. Ne za lenarjenje, ampak 
za stvari, ki človeka bogatijo: druženje z družino, 
s prijatelji ali pa s kakšno dobro knjigo. Tudi 
narava nam v teh dneh razkriva svoje čare s 
svojo barvitostjo. Če je bil uvod v novo šolsko 
leto bolj klavrn, pa so počitnice ugoden čas, da 
nadoknadite zamujeno!

Praznik vseh svetih – jesenska 
velika noč

Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja 
in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano 
na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih 
še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži 
njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi 
če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili 
v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili 
iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo 
vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki 
ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, 
ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju 
zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi 
postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki 
smo s krstom vstopili v občestvo svetih.
Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, 
praznik velike krščanske družine. Danes se, 
kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega 
praznika, “radujemo poveličanja vseh svetih 
članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji 
v veri potujemo obljubljeni sreči naproti”.
Maše na praznik vseh svetih bodo ob 7.00, 9.30 
in 14.00, slednji bo sledila molitev na pokopališču. 
Večerne maše zaradi molitve rožnega venca ne 
bo. Ob 17.00 bomo v cerkvi molili rožne vence 
(razloženo spodaj), večerno molitev ob kapelici 
na pokopališču, ki bo ob 19.00 in kamor ste tudi 
vabljeni, pa pripravljajo mladi. 

  
Molitev rožnih vencev na praznik 

vseh svetih
Molitveno bdenje je lep prehod med praznikom 
vseh svetih in praznikom vernih rajnih. K vsakemu 
izmed štirih delov rožnega venca nas bodo po 
stari navadi povabili zvonovi tako v župnijski kot 
v podružničnih cerkvah. Z našo molitvijo za rajne 
bomo izkazali solidarnost, da skupaj hrepenimo 
po polnosti večnega življenja, četudi mi še na tem 
svetu, rajni pa v vicah. Za rajne bomo v župnijski 
cerkvi molili 1. 11. ob 17.00 in 2. 11. ob 5.30. Tisti, 
ki ne morete ali pa imate drugačne navade, vas 
povabim, da se nam v molitvi pridružite doma.    

Spomin vernih rajnih
Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan  

 
praznika vseh svetih. Tako je bilo že od začetka 
današnjega ‘spomina vseh vernih rajnih’, ki sega 
skoraj tisoč let nazaj. Spomin ima svoj izvor v 
odredbi sv. Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 
ukazal vsem sebi podrejenim samostanom, naj 1. 
novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim 
v spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve, 
drugi dan pa naj za mrtve opravijo slovesen oficij 
(molitveno bogoslužje) in darujejo zanje sveto 
mašo ter delijo miloščino. Lepa, ganljiva navada 
se je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se je 
udomačila povsod po Evropi. Sredi stisk prve 
svetovne vojne je papež Benedikt XV. leta 1915 
dovolil, da vsak duhovnik daruje na ta dan tri svete 
maše za rajne. 
Molitveni dan bomo začeli zjutraj ob 5.30 v cerkvi, 
kjer bomo molili rožne vence. Prva sv. maša v 
cerkvi bo ob 7.00. Po maši bomo šli v sprevodu 
na pokopališče, tam molili in blagoslovili grobove. 
Ob 9.00 bo maša v kapeli na pokopališču. Vabljeni 
tudi k večerni maši ob 19.00. Ker je to prvi petek, 
bo po maši najprej molitvena ura za posvečene 
Jezusovemu Srcu, sledila bo molitvena ura za 
rajne. Sklep češčenja bo ob 22.00 v cerkvi z 
blagoslovom z Najsvetejšim.

Odpustek na dan 1. in 2. 
novembra

Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in 
spokorna dela v korist rajnim. Glede odpustkov isti 
Katekizem uči: »Odpustek je odpuščanje časne 
kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda 
je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno 
pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči 
Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo 
razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa 
in svetnikov. Odpustek je delen ali popoln v tem 
smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih 
kazni, ki jih dolgujemo za grehe. Odpustke moremo 
naklanjati ali živim ali rajnim.« V prvih osmih dneh 
novembra Cerkev za obisk pokopališča in molitev 
za rajne naklanja popolni odpustek. Prav tako 
dobi odpustek 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.

 
Prva sobota

Sobota, 3. 11., je prva v novembru in je posvečena 
češčenju brezmadežnega srca Device Marije. Ta 
dan bo ob 7.15 molitev rožnega venca na fatimski 
način v kapeli sv. Družine, sledila bo sv. maša. 
Lepo vabljeni.
 
Večne zaobljube s. Joži Bukovšek 
V soboto, 3.11. ob 10.30, se bo v stiški baziliki za 
vse življenje izročila Bogu naša župljanka s. Joži 
Bukovšek. To ni le velik dogodek za Joži in njeno  

 
družino, ampak za celotno župnijo. To je redovni 
poklic, ki je zrasel na naši, domači zemlji naše 
župnije. Verjamem, da smo na to ponosni. Zato 
vas vabim, da se skupaj udeležimo te slovesnosti. 
Če bo zadostno število prijav, bi organizirali 
avtobusni prevoz. Prijavite se meni (župniku) 
osebno. Odhod avtobusa bi bil ob 9.00 izpred 
župnišča. 

Jesenovanje naših skavtov
2.–4. 11. bodo imeli naši skavti jesenski tabor. 
Jesenovanje izročam v vaše molitve.

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako 
leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. 
Letos bo to 4. novembra. Cerkev z opozarjanjem 
na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu 
in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost 
medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. 
Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev 
maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, 
kar nam je podarjeno. Na zahvalno nedeljo bo pri 
vseh mašah darovanje za potrebe župnije. 

Župnikova zahvala župljanom ob 
zahvalni nedelji

Zahvalna nedelja je zame priložnost, da v srcu, 
mislih in zavedanju obudim Pavlove besede, ki 
jih je zapisal Cerkveni (lahko bi rekli župnijski) 
skupnosti v Rimu: “Najprej se po Jezusu Kristusu 
zahvaljujem svojemu Bogu za vas vse ...” (Rim 
1,8). V župnijo spadajo mnogi, med njimi tudi 
tisti, ki jih še ni v naši sredi. Hvaležen sem zanje, 
saj mi predstavljajo izziv, da Kristus še ni prišel v 
življenje vsakega izmed nas. Župnijo sestavljajo 
tisti, ki od daleč, včasih izpod kora, včasih na 
drug način, spremljajo življenje naše skupnosti. 
Hvaležen sem zanje, saj vem, da se Kristusova 
milost še ni v polnosti razodela v naših življenjih. 
Župnijo sestavljajo živi kamni, ki so dejavni na več 
področjih župnijskega delovanja, a se velikokrat 
znajdejo v istih težavah in skušnjavah, kot so se v 
njih znašli apostoli. Hvaležen sem zanje, saj tako 
vem, da je Kristusova Cerkev ena in edina, od 
ustanovitve dalje. Župnijo nenazadnje sestavljajo 
bolni in trpeči. Vi ste na poseben način Kristusova 
Cerkev. Predstavljate enajst apostolov, vse razen 
Janeza, ki so umrli mučeniške smrti. Hvaležen 
sem, da vaše trpljenje, molitve, življenje darujete 
za Cerkev. S Pavlovimi besedami: “Zaradi tega se 
ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati 
v svojih molitvah.” (Ef 1,16) 

Tajništvo ŽPS 
V ponedeljek, 5. 11., bomo ob 20.00 imeli redno 
srečanje tajništva ŽPS v župnišču. Vabljeni! 
 

Katehetski sestanek
V torek, 6. 11., ob 20.00 bo v katehetskem 
kabinetu v pastoralnem domu sestanek katehetov 
veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Skupina za starejše
V sredo, 7. 11., ob 19.30 bo v župnišču srečanje 
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija 
Mole, svetovalka v Družinskem centru Betanija. 
Srečanje traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi 
člani.

Biblična skupina
V četrtek, 8. 11., ob 20.00 bo v župnišču srečanje 
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v 
Besedo Življenja.

Jesensko srečanje članov ŽPS in 
drugih župnijskih sodelavcev

Jesensko srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih 
sodelavcev bo za našo dekanijo potekalo v soboto, 
10. 11. Srečanje bo v Zavodu sv. Stanislava 
od 9.00 do 13.00. V prvem delu srečanja bomo 
prisluhnili predavanju p. dr. Mirana Špeliča OFM o 
življenju prve Cerkve in razvoju posameznih služb 
v Cerkvi. 
V drugem delu srečanja pa bo sledilo praktično 
usposabljanje članov ŽPS in drugih župnijskih 
sodelavcev, ki v župniji opravljajo posamezne 
cerkvene službe. Srečanje bo zelo »praktično« 
in gre za temeljno usposabljanje za samostojno 
opravljanje cerkvenih služb v času spremenjenih 
razmer v Cerkvi na Slovenskem, ko bodo 
mnoge župnije izgubile svojega župnika in bodo 
pridružene drugim župnijam. S pričujočimi srečanji 
se bomo skupaj pripravljali na korake, ki jih bo 
Cerkev v prihodnjih letih zagotovo naredila. 
Na voljo bodo skupine za naslednje službe v 
Cerkvi: izredni delivec obhajila, bralec Božje 
besede, pevec, mežnar, ključar, krasilec, katehist, 
tajnik ŽPS, voditelj župnijske skupine, član 
župnijske Karitas. Vsi sodelavci, ki že opravljate 
katero službo ali pa bi vas to zanimalo, res lepo 
vabljeni, da se srečanja udeležite. 

Srečanje ministrantov
V soboto, 10. 11., ob 9.00 bo redno mesečno 
srečanje za ministrante. Dobimo se v zakristiji 
cerkve. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte 
primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in 
novi ministranti lepo vabljeni.



Ponedeljek
29. 10. 2018

Mihael Rua, red. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Terezija Bergant

Torek
30. 10. 2018

Marcel, muč. 6.30
7.00 (kapela)

rožnovenska pobožnost
++ rajni

Sreda
31. 10. 2018

Volbenk (Bolfenk), šk.
Dan reformacije, d.p.d

18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Manca Detala

Četrtek
1. 11. 2018

»VSI SVETI« 7.00
9.30

14.00
17.00

19.00 (kapelica na 
pokopališču)

za žive in rajne farane
+ Marjan Bradeško
++ Starman in Dolinar
molitve rožnih vencev za rajne
molitev mladih na pokopališču 
za rajne

Petek
2. 11. 2018

Spomin vernih rajnih
»prvi petek«

5.30
7.00

9.00 (kapela na poko-
pališču)

16.00(DSO)
18.30 
19.00

*češčenje do 22.00

molitve rožnih vencev za rajne
++ rajni
++ Marinko in Rekef

++ rajni
molitve za rajne
++ rajni

Sobota
3. 11. 2018

Viktorin Ptujski, šk.
»prva sobota«

7.15
8.00

18.30 
19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
molitve za rajne
+ Janez Žerovnik, 30. dan

Nedelja
4. 11. 2018

5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51; 
Heb 7,23-28; Mr 12,28-34

31. navadna nedelja – 
»ZAHVALNA«
Karel Bor., šk.

7.00
9.30 

18.30
19.00

+ Jakob Trampuš, obl.
++ Družina Hribar
molitve za rajne
za žive in rajne farane

Ponedeljek
5. 11. 2018

Zaharija in Elizabeta, 
starša J. Krstnika

18.30 
19.00

molitve za rajne
++ Gvajčevi

Torek
6. 11. 2018

Lenart (Narte), op. 6.30
7.00 (kapela)

molitve za rajne
+ Jakob Tavželj, obl.

Sreda
7. 11. 2018

Ernest, op. 18.30 
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ivanka Kršinar

Četrtek
8. 11. 2018

Bogomir, šk. 18.30 
19.00

molitve za rajne
+ Tončka Duhovnik

Petek
9. 11. 2018

Posvetitev lateranske 
bazilike
Teodor, muč.

16.00 (DSO) 
18.30 
19.00

+ Anton Mrak
molitve za rajne
+ Martin Čarman

Sobota
10. 11. 2018

Leon Veliki, pp-uč. 18.30 
19.00

molitve za rajne
++ Jože in Janez Bergant

MAŠNI NAMENI



Nedelja
11. 11. 2018

1 Kr 17,10-16; Ps 146,7-10; 
Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 ali 

12,41-44

32. navadna nedelja
Martin, šk.

7.00
9.30

18.30
19.00

+ Stane Sušnik, god
+ Alojzija Bergant, r.d., obl.
molitve za rajne
za žive in rajne farane

Ponedeljek
12. 11. 2018

Jozafat, šk-muč. 18.30 
19.00

molitve za rajne
+ Andrej Žerovnik

Torek
13. 11. 2018

Stanislav Kostka, red. 6.30
7.00 (kapela)

molitve za rajne
v zahvalo

Sreda
14. 11. 2018

Nikolaj Tavelić, muč. 18.30 
19.00

molitve za rajne
+ Marija Luštrik

Četrtek
15. 11. 2018

Albert, šk-uč. 18.30 
19.00

molitve za rajne
+ Jože Gyergyek, obl.

Petek
16. 11. 2018

Marjeta Škotska, kr. 18.30 
19.00

molitve za rajne
+ Marinka Bosnar, 30. dan 
+ Andrej Plešec, r. d.

Sobota
17. 11. 2018

Elizabeta Ogrska, red. 10.00 (DSO)
18.30 
19.00

+ Frančiška Blažič
molitve za rajne
+ Franc Petač

Nedelja
18. 11. 2018

Dan 12,1-3; Ps 16,5.8.9-10.11; 
Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32

33. navadna nedelja
Karolina, muč.

7.00
9.30

18.30
19.00

++ Marko Krančan in Nada
++ Miha in Doroteja Špringer
molitve za rajne
za žive in rajne farane


