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.
Ponedeljek 8. 11. 2021
Bogomir, škof
Torek 9. 11. 2021
Teodor, muč.

Sreda 10. 11. 2021
Leon Veliki, papež
Četrtek 11. 11. 2021
Martin, šk;
Petek 12. 11. 2021
Jozafat, šk-muč.
Sobota 13. 11. 2021
Stanislav Kostka, red.
Nedelja 14. 11. 2021
33. nedelja med letom
Nikolaj Tavelič, muč.

18.00 molitev za rajne
18.30 ++ Franc in Marija Jarc
po namenu
18.00 molitev za rajne
18.30 +Alojzij Šermek, 7. dan
+Ciril Urbanč
po namenu (A)
(kapela) 6.00 molitev za rajne
(kapela) 6.30 po namenu
18.30 v zah. za Božji blagoslov
18.00 molitev za rajne
18.30 + Janez Ham, r. d.
po namenu (A)
18.00 molitev za rajne
18.30 +Martin Malenšek, god
po namenu (A)
18.00 molitev za rajne
18.30 + Tončaka Duhovnik
po namenu (A)
7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Alojzija Bergant
+Franci Alič
18.00 molitev za rajne
18.30 po namenu

Ponedeljek 15. 11. 2021
Albert Veliki, cerkveni uč.
Torek 16. 11. 2021
Marjeta Škotska
Sreda 17. 11. 2021
Elizabeta Ogrska
Četrtek 18. 11. 2021
POSVETITEV BAZILIK
SV. PETRA IN PAVLA
Petek 19. 11. 2021
Matilda, red.
Sobota 20. 11. 2021
Edmund
Nedelja 21. 11. 2021
JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA

18.00 molitev za rajne
18.30 +Jožef Gyergyek
po namenu (A)
18.00 molitev za rajne
18.30 +Andrej Plešec, r. d.
6.00 molitev za rajne
6.30 po namenu
18.30 po namenu (A)
18.00 molitev za rajne
18.30 ++Anton in
Frančiška Kovačič
po namenu (A)
18.00 molitev za rajne
18.30 +Franjo Horvat, obl.
+ Ivana Kavčič, obl.
18.00 molitev za rajne
18.30 + Franc Petač, obl.
po namenu
7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Franc in Marija Mihovec
za zdravje
18.00 molitev za rajne
18.30 Danica Avguštin

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja.
Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 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.
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Zahvalna nedelja – dan hvaležnosti
Prva nedelja v novembru je dan hvaležnosti in zahvaljevanja. Bogu
se zahvaljujemo za pridelke, ki jih je dala narava. Spomladi, ko se
narava začne prebujati, ko posejemo semena in ko sadno drevje
zacveti se bojimo mraza, da ne bi pozeble mlade rastline, zato
prosimo Gospoda za blagoslov iz nebes. V dneh pred Gospodovim
Vnebohodom so prošnji dnevi, ko nebeškega Očeta prosimo za
blagoslov polja in varstvo pred naravnimi nesrečami. Gospoda
prosimo, da naj naše delo, z Njegovim blagoslovom obrodi bogate
sadove. Poleti , ko se pripravlja k nevihti, pokropimo polja z
blagoslovljeno vodo in prosimo za odvrnitev hude ure. Danes se
Bogu zahvalimo za vse prejete darove in se vprašajmo, ali smo dovolj
hvaležni, ali se raje pritožujemo , da nam je pozeba ali suša vzela
pridelek, da je toča oklestila naša polja.
Ko v jeseni pobiramo pridelke, jih skrbno porabimo ali predelamo in
shranimo za zimske dni. Bogu izkažemo hvaležnost tudi tako, da
poberemo in predelamo vse pridelke, tudi če so bolj drobni in ne
tako lepi na pogled. Tudi iz drobnih jabolk se lahko speče dober
jabolčni zavitek. Droben krompir se v pečici lepo speče in nam prav
dobro tekne. Samo malo več časa potrebujemo, da vse pripravimo.
Bogu se zahvaljujemo tudi za čas, saj ga nam On podarja.
Včasih, ko so želi pšenico še s srpi, so otroci pobirali klasje, ki se je
polomilo, da ni ostalo na njivi. Ko je mama pekla kruh, je testo
pokrižala. Ko je hlebe dala v peč, je prosila za blagoslov, da se kruh
lepo speče. Predno je hlebec kruha razrezala, ga je spet spoštljivo
pokrižala z nožem. Upam, da ta lepi običaj še živi po naših domovih.
Tudi pregovor: »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga«, nam
pove kakšno spoštovanje so nekoč imeli do kruha. Danes pa žal
veliko kruha in druge hrane konča v smetnjakih.
Naša hvaležnost je namenjena tudi vsem bratom in sestram, s
katerimi potujemo skozi življenje. Vsak človek je Božji dar drugemu.
Hvala za dobre ljudi, ki delijo z nami naše življenjske radosti in
trpljenje.
Minka Mihovec

Bogoslovec Marko se predstavi

Prihajam iz župnije Kranj-Drulovka/Breg, kjer župnikuje vaš rojak g.
Ciril Plešec. Pet let je od tega, kar sem vstopil v ljubljansko
bogoslovje. Sicer sem že kot osnovnošolec govoril, da bi rad postal
duhovnik. V petem razredu sem začel ministrirati in se kasneje
vpisal na Škoﬁjsko gimnazijo. A sem nato v srednji šoli pozabil na
Božji klic in ga celo načrtno odrival. Šele v četrtem letniku, ko se je
bilo treba odločiti za poklic, sem znova spoznal, da ne bom mogel
nikjer drugje storiti toliko dobrega. Seveda, se danes še kako
zavedam, da človek sam tega ni zmožen. Dobro želeti je namreč že v
naši moči, dobro delati pač ne. Na koncu bi se rad zahvalil vašemu
župniku, da me je sprejel. Priporočam v molitev sebe in vse
bogoslovce.

Župnijski misijon

Približuje se čas, ko bomo zaključili skupno misijonsko hojo po poti
sprave in odpuščanja. Osrednje misijonsko – zaključno dogajanje
bo 26. 11. – 5. 12. Pri svetih mašah nas bo nagovarjal br. Štefan
Kožuh. Njegovi nagovori bodo posvečeni sveti Evharistiji. Sveta
Evharistija je ena sama skrivnost Božjega Usmiljenja do nas. Pri njej
se hranimo dobesedno z Usmiljenjem samim, ki je oseba Jezusa
Kristusa. Globino te skrivnosti nam bo na njemu lasten način
približal voditelj našega misijona br. Štefan Kožuh. Res vas lepo
prosim, da si za oba omenjena vikenda rezervirate čas ter se
udeležite svetih maš, ko bo med nami voditelj misijona. Molimo
za to, da bi razmere to dopuščale. V primeru, da ne bo tako, bo to za
nas znamenje, da gospod želi, da nadaljujemo skupno pot po
misijonski poti do takrat, ko bodo razmere primerne.

Mesec november - mesec molitve za rajne

V novembru bomo pri vseh svetih mašah molili za naše rajne, ki ste
jih izročili v molitve. Skupaj bomo molili molitev za 4 rodove.
Povabljeni, da opravite to molitev. Razlago molitve najdete na listih
na mizici za tisk.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 8. 11., bomo ob 19.30 imeli srečanje tajništva ŽPS v
župnišču. Vabljeni!

Slomškovo bralno priznanje za odrasle
V torek, 9. 11. ob 10.00 v pisarni
župnišča bo srečanje Slomškovega
bralnega priznanja za odrasle.
Lepo vabljeni.

Šola adoracije

Lepo vabljeni v šolo tihega češčenja Najsvetejšega v cerkev. Šola bo
v torek 9. 11. in 16. 11. takoj po večerni maši. Gre predvsem za to,

kako odpreti srce Gospodu. Kako iti izpred Gospoda napolnjen z
Njim, ki je Življenje in Vstajenje.

Sestanek za starše prvoobhajancev

V torek, 9. 11., ob 20.00 bo v cerkvi srečanje za starše veroučencev
2. razreda. Lepo vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 10. 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.

Srečanje Karitas

Novembrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 10. 11., po
večerni sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo.

Birmanska sobota

Z birmanci bomo v
soboto, 13. 11.
poromali po rožnovenski poti na Brezjah.
Rožnovenska romarska pot je največji rožni
venec v naravi.

Od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah romarje v čudoviti naravi
vodi skozi kraje v občinah Radovljica in Tržič ter jih pripelje nazaj do
Marijinega narodnega svetišča.

Seja ŽPS

V ponedeljek, 15. 11. 2021, bo redna seja ŽPS. Sejo bomo začeli s
sveto mašo ob 18.30 v cerkvi in jo nadaljevali v Marijini učilnici v
pastoralnem domu. Člani lepo vabljeni.

Teden zaporov

V tednu od 14. do 20. novembra 2021 bomo tudi letos obhajali
teden zaporov. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji
meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na vrane …«. Bog
skrbi za nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje
postane, ni Bog nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.
Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in rastimo v svojem skupnem
razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakega izmed njegovih
otrok, da bi se tako kot vrane vzpenjali, končno svobodni, polni
zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen do nas. Molimo za družbenopovezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen
Boga, ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in
pozna po imenu.

Sestanek za starše birmancev

V torek, 16. 11., ob 20.00 bo srečanje za starše bodočih birmancev v
cerkvi. Lepo vabljeni.

Prvoobhajanski vikend

V petek, 19. 11., bomo z našimi prvoobhajanci odšli na duhovno
okrepitev k Mariji Pomagaj na Brezje. Tam se dobimo ob 17.30. Tam
bomo do sobote, 20. 11. Spoznavali bomo, kako se je sv. Julija
srečevala z Jezusom in tako postala njegova najtesnejša prijateljica.
Predvsem pa bomo prosili Marijo Pomagaj, naj nas spremlja na poti do
prvega svetega obhajila.

Nedelja Kristusa Kralja, birmanska nedelja

Cerkveno leto se v Katoliški Cerkvi sklene s praznikom Kristusa, Kralja
vesoljstva, ki bo letos v nedeljo, 21. 11. Cerkev je Kristusa za kralja
vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem
poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po
svojem vnebohodu najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.
S Kristusom pa kraljujemo samo tako, da delamo to, kar dela on:
»Nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel in dal življenje za
mnoge!« (prim. Mr 10,45) Zato bomo tudi letos na to nedeljo imeli
nedeljo služenja. Ob koncu maše se bomo sprehodili do oltarja in iz
zlate skrinje vzeli zlat listek, ki nas bo povabil k služenju. Nalogo,
napisano na listku, opravimo do naslednje nedelje služenja, ki bo pred
prvo postno nedeljo. Takrat bomo zlate listke z vtisi vrnili v zlato skrinjo.
Namen nedelje služenja je okrepiti zavest, kaj pomeni kraljevati s
Kristusom. S pomočjo zlatih listkov naj se zlati življenje naše župnije.

TEDEN KARITAS - SRCE, KI SPREJEMA

Geslo tedna Karitas (od 22.11. do 28.11.) nas vabi, da odpremo
svoja srca za sprejemanje bližnjega v stiskah. Kdo je moj/nas
bližnji? V odgovor nas papež Frančišek napoti na znano priliko o
usmiljenemu Samarijanu. Prilika uporabi besedi "neki človek".
Torej vsak, vsak, ki potrebuje našo pomoč, je naš bližnji. Poklicani
smo, da smo podobni usmiljenemu Samarijanu, da se sklonimo
nad padlega človeka, da mu pomagamo in ne, da pogledamo stran
in hitimo svojo pot. Premagati moramo skušnjavo, da bi bili
brezbrižni do drugih, zlasti najslabotnejših. Ena od oblik pomoči je
tudi materialna pomoč. V tednu Karitas bomo imeli različne
možnosti, kako pomagati. Na nedeljo Karitas (28.11.) bo posebna
dobrodelna oddaja na TV Medvode. V naši župniji bomo izvedli
akcijo "rdečih vrečk", ki jih bomo prevzeli po maši in jih napolnjene
z različnimi, zlasti higienskimi potrebščinami vrnili v cerkev. Papež
Frančišek pravi, da stojimo vsak dan pred izbiro, ali naj posnemamo
usmiljenega Samarijana ali neprizadete popotnike, ki se pomoči
potrebnemu izognejo v velikem loku. Živeti neprizadeto ob bolečini
drugega (bližnjega) ni prava izbira, pravi papež; ne smemo
dopustiti, da kdorkoli ostane "na robu življenja". Prava izbira je
posnemati usmiljenega Samarijana. Imeti odprto srce, ki sprejema.

dopustiti, da kdorkoli ostane "na robu življenja". Prava izbira je
posnemati usmiljenega Samarijana. Imeti odprto srce, ki sprejema.
Iskrena zahvala vsem sodelavcem in dobrotnikom. Prav tako se
spomnimo tudi pokojnih sodelavcev in dobrotnikov, ki, tako
verujemo, uživajo večno plačilo v Kristusovi ljubezni.

Odpustek v mesecu novembru

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. Letos je papež
Frančišek možnost za prejem popolnega odpustka podaljšal na ves
mesec november.

Napovedni koledar
22. 11. – katehetski sestanek, teden Karitas
23. 11. – šola adoracije
24. 11. – biblična šola
26. 11. – začetek misijona
3. 12. – prvi petek
4. 12. – maša na Golem Brdu
5.12. – zakonska 4

Krstna nedelja

Krstna nedelja v novembru bo 21. 11.
Priprava na krst bo v četrtek, 18. 11., ob 19.30
v župnišču. Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
13. 11. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
20. 11. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

