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Evharistija nas spominja, kdo je BogEvharistija nas spominja, kdo je Bog..  
Tega ne stori z besedami, ampak konkretno, 

s tem, da nam kaže Boga kot razlomljeni 
Kruh, kot križano in darovano Ljubezen.  

 

Gospod ostaja tu, v preprostosti Kruha, ki 
se pusti razlomiti, razdeliti in jesti.  

Tu je in postane služabnik, da bi nas rešil;  
da bi nam podaril življenje, umre.  

Dobro nam dene, če dopustimo, da nas 
Jezusovo oznanilo pretrese.  

 

Ko se pokaže križ - bolečina, se človek upira. 
Križ nikoli ni v modi, vendar pa ozdravlja notranjost. 

Obstaja stran Boga in obstaja stran sveta. 
Kako daleč je Tisti, ki na križu vlada v tišini, 

od lažnega boga, za katerega bi želeli, da bi 
zavladal z močjo in utišal naše sovražnike! 

Kako drugačen je Kristus - Bog ljubezni,       
od mogočnih ljudi, ki jim svet laska!  

 

Jezus nas pretresa, ne zadovolji se z izpovedmi 
vere, pravi nam, naj očistimo svojo vernost 

pred njegovim križem, pred evharistijo.  
Dobro nam dene, če smo v adoraciji pred 

evharistijo, da zremo krhkost Boga.  
Posvetimo čas adoraciji - češčenju Boga.  

 

Dopustimo, da Jezus, živi Kruh, ozdravi naše 
zaprtosti in nas odpre za delitev, nas ozdravi 
togosti in zagledanosti vase; naj nas osvobodi 
hromečega suženjstva, da bi branili lasten 
videz, naj nas navdihne, da bi mu sledili.  

 
 

Papež Frančišek v Budimpešti  sept. 2021, vir: Vatican news 
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Ignacij Antiohijski 

-za župljane in dobrotnike 
+Milan Bergant; +Ida Starina, obl.  
++nerojeni otroci 
+Marija in Franc Štrekelj ter Jerica  
Sv. Barbara, Sv. Ožbolt in Brode: rožni venec 

70 0  

800 

1000 

 

1500 

18. 10.,   
ponedeljek 

LUKA, evangelist 
+Ana in Franc Potrebuješ  
-za bolnike; +Peter Sitar  

1900 

19. 10.,   
torek 

Pavel od križa,  
duhovnik 

-za zdravje in Božjo pomoč  
+Simon Gegić  

70 0  

1900 

20. 10.,  
sreda 

Irena, mučenka 
+Stane Jesenko 
+Ana Marija Kovač  

1900 

21.  10,., 
četrtek 

Uršula, mučenka 
+Maks Kržišnik, obl.  
+Jožica in France Dremelj  

1900 

22. 10.,  
petek 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 
SVETEGA REŠNJEGA 

TELESA 

-v čast Svetemu Rešnjemu Telesu 
+Anton Potrebuješ; ++Bašelj in Osenar; +Mira 
Bernik, obl.; +p. Pavle Košir; -po namenu (I) 

80 0  

1800 

 

23. 10.,  
sobota 

Janez Kapistran,  
duhovnik 

-po namenu (K.L.) 
+Janez Pintar; ++družina Kos  

70 0  
1900 
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30.  NEDEL JA 
MED L ETO M—

MIS IJO NSK A  
 

Anton Marija Klaret, redovnik 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan, obl. (Sv. Florijan) 
++Rohotnikovi in Marija Oman 
Sv. Florijan in Bodovlje: rožni venec 
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800 

1000 
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25. 10.,   
ponedeljek 

Darinka, mučenka 
-v zahvalo za življenje  
+Anica Jamnik 

1900 

26. 10.,   
torek 

Demetrij, mučenec 
-po namenu 
+Ivanka in Alojzija Filipič, obl.  

70 0  

1900 

27. 10.,  
sreda 

Sabina Avilska, 
mučenka 

+Niko Rupar, obl.  
++nerojeni otroci 

1900 

28.  10,  
četrtek 

SIMON in JUDA TADEJ, 
apostola 

+Peter Božnar  
+p. Pavel Košir  

1900 

29. 10.,  
petek 

Mihael Rua, redovnik 
+Marijanca in Pavel Božnar (Sv. Ožbolt) 
+Alojz Šink 

1900 

30. 10., 
sobota 

Marcel, mučenec 

+Martin Košir (Puštal)  
+Janez Prevodnik, obl. (Zminec)  

70 0  

1900 

31. 10. 
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31.  NEDEL JA 
MED L ETO M  

 

Volbenk, škof 
zimski čas 

-za župljane in dobrotnike; -za varno vožnjo 
+Marija Krek, obl.  
+Jože Maček, obl.; +Ivan Miklavčič  
Hribec: rožni venec  

70 0  

800 

1000 

1500 
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Lahko se vračaš v preteklost,   
da bi spremenil začetek,  

lahko pa začneš v sedanjosti 
in spremeniš konec. 

 (C.S. Lewis) 
 

-   -   -   -   -   - 
 

Kdo je misijonar?Kdo je misijonar?  
 

Vsak pravi kristjan bi rad, da 
Bog pride tudi k drugim.  

 

Mati Terezija je uporabila 
prispodobo: »Pogosto 
lahko vidiš žice, ki so 

napeljane ob robu ceste. 
Dokler skoznje ne steče 

električni tok, ni luči. 
Žica, to sva jaz in ti! 

Električni tok je Bog!  
 

Imamo moč, da omogo-
čimo temu toku, da teče 
skozi nas, in tako svetu 
prinašamo luč: JEZUSA  

… ali pa se uporabi upiramo 
in s tem dovoljujemo 
temi, da se razširja«. 

 

-   -   -   -   -    
 

Človek je največji,  
kadar kleči;  

najlepši, kadar moli;  
najmočnejši, kadar odpušča 

in najbolj Bogu podoben, 
kadar ljubi.. 
(pp. Janez XXIII.) 



29. NEDELJA MED LETOM 29. NEDELJA MED LETOM   

 
 

 Danes popoldne ob 15. uri bo molitev rožnega venca v cerkvi   
na Sv. Barbari, na sv. Ožboltu in v Brodeh . Vabljeni. 
 

 Danes bo ob 16. uri sveta maša v ljubljanski stolnici ob 
začetku sinode, ki jo je sklical papež Frančišek za vso Cerkev 
in bo nosila naslov: Za sinodalno Cerkev: občestvo, 
sodelovanje, poslanstvo. Navodila in možnosti za 
izvedbo v župnijah bodo še sporočena.  
 

 

 Hvala vsem, ki vztrajno molite rožni venec - DOMA, ob nedeljah NA 
PODRUŽNICAH in med tednom V CERKVI: 'ZA RAZUMEVANJE V DRUŽINAH 
IN MED SOSEDI ter ZA BOŽJE IN MARIJINO VARSTVO V NAŠEM NARODU.' 
Otroci še naprej radi pridite k molitvi v cerkev pred prvo 
klop ob 18.25: pon. 2. in 3. r., tor. 4. in 5. r.,  sreda 6. r.,   čet. 7. r., pet. 8. r. 
ter sob. 9. r. in mladi. Hvala, ker ste se (in se še boste) odzvali povabilu. 
 
 

  V petek, 22. oktobra, bo v naši župniji slovesni praznik 

CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA. 
  

Češčenje Jezusa bomo pričeli s sveto mašo ob 8. uri 
in nato preko celega dne nadaljevali z molitvijo, h 
kateri ste vsi verniki povabljeni kolikor in kadar kdo 
more.  
 

K molitvi ob posameznih urah še posebej vabljeni:  
- ob 9. uri upokojenci in verniki iz kmetij, 
- ob 11. uri dekanijski duhovniki, 
- ob  12. uri Prenova v Duhu, ob 13. uri molivci rožnega venca, 

- ob 15. uri Frančiškova družina, ob 16. uri mladi (pevski zbor in animatorji),  
- od 17. ure dalje vabljeni vsi verniki. 
 
 

Češčenje Najsvetejšega bomo sklenili ob 18. uri s petimi litanijami Srca 
Jezusovega in slovesno sveto mašo. K somaševanju so povabljeni tudi 
duhovniki, ki izhajajo iz naše župnije. Skupaj častimo Jezusa!  
 
   

  Prihodnja nedelja bo 30. nedelja med letom - MISIJONSKA. Popoldne 
ob 15. uri bo molitev rožnega venca v cerkvi na Sv. Florijanu in v Bodovljah.  

30. NEDELJA MED LETOM 30. NEDELJA MED LETOM --  MISIJONSKAMISIJONSKA   

 
 

 

 Danes je MISIJONSKA NEDELJA. Nabirka in molitev te nedelje bo namenjena 
misijonarjem. Spomnimo se pa tudi, da smo vsi poklicani, da z besedami in 
svojim zgledom temu svetu prinašamo Jezusa, kot pravi pesem:  
 

 Kristus potrebuje naše roke, ker svojih nima,  
 da bi mogel svoje delo vršiti v svetu.  
 

      Kristus potrebuje naše noge, ker svojih nima,  
      da bi mogel vse ljudi voditi k sebi.  
 

 Kristus potrebuje naša usta, ker svojih nima,  
 da bi mogel govoriti ljudem o sebi.  
 

       Kristus potrebuje mene, tebe, ker drugih nima,  
        da bi mogel vse ljudi, privesti k sebi. 
 

 Ta teden ni verouka. Otroci radi pridite k rožnemu vencu in sveti maši. 
 

  Hvala za že prinesene darove za bero in za molitvene namene 
(oz. očenaše) za vaše rajne. 
 

 Prihodnja nedelja bo 31. nedelja med letom - ŽEGNANJSKA. 
 

Pri nedeljskih svetih mašah v župnijski cerkvi (v soboto zvečer in v nedeljo) 
bo, ob koncu, avtor Boštjan Hari kratko predstavil knjigo Božja ljubezen 
odpušča in ozdravlja: zdravilna moč zakramenta sprave. Duhovnik 
eksorcist Janez Kavčič, tako priporoča: 'Knjiga na razumljiv način približa sodob-
nemu človeku Božje usmiljenje in Njegovo delovanje v procesu odrešenja in ozdravljenja.  
Vsem ljudem priporočam, da knjigo preberejo in se z njeno pomočjo 
pripravijo na (življenjsko) spoved.  
Lahko rečem, da bi jo morala imeti vsaka družina poleg Svetega pisma 
in molitvenika, ker je resnično duhovni priročnik. Namen te knjige  je, 
da bi človek spoznal na razumljiv način Božjo ljubezen, Njegove 
zapovedi in pasti, ki jih postavlja hudobni duh na človekovo pot. Lah-
ko se je izgovarjati »da nisem vedel«, toda vsak kristjan se je dol-
žan dati poučiti, pa čeprav je to prek pisane besede.'  
 
 

Knjigo boste lahko tudi kupili. Naj nam bo tudi to spodbuda, 
da bi se s sveto spovedjo dobro pripravili na bližnji praznik 
VSEH SVETIH, in tudi na čas, ko se bomo poslavljali s 
tega sveta in se vsem svetim želeli pridružiti. 
 
Popoldne ob 15. uri bo prihodnjo nedeljo še zadnjič v 
mesecu oktobru molitev rožnega venca na podružnici, in sicer na Hrib-
cu. Ta dan bomo tudi sklenili rožnovensko pobožnost.  
Bogu hvala za vse milosti, ki nam jih je naklonil po Mariji in vsem, ki ste 
se odzvali povabilu in se pridružili ter vztrajali v molitvi! 

24. 10. 2021 

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 

- sreda po maši v župnišču. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 

 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 21. oktober: ZA DOMOVINO, 
- 28. oktober: ZA OTROKE in DRUŽINE. 

17. 10. 2021 

 

 


