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NAŠA MINLJIVOST 
V mesecu oktobru se 

narava čarobno jesensko 

obarva. Listje po 

drevesih zažari v 

tisočerih prelivajočih se 

odtenkih barv. Ko 

opazujemo jesenske 

lepote narave, se 

zavedamo, da je le ta 

minljiva. Ob prvi blagi 

jutranji slani listje z 

dreves začne odpadati. 

Za nekaj časa se veter še 

poigrava z njim, nato 

konča nekje na tleh. 

Kakor se v naravi v jesenskih dneh vsako leto soočamo z minljivostjo, tako je z 

minljivostjo zaznamovano tudi človekovo zemeljsko življenje. V mesecu 

novembru o tem delu našega življenja še nekoliko več razmišljamo. 

Potem ko nam Cerkev na prvi dan novembra s praznikom Vseh svetnikov 

sporoča, da smo zapisani večnosti pri Bogu, že naslednji dan ob spominu vernih 

rajnih molimo za naše drage rajne in razmišljamo tudi o svoji zemeljski 

minljivosti, o koncu našega zemeljskega življenja, o smrti. 

»Vse se bo torej končalo, samo On bo ostal,« je dejal papež Frančišek v eni od 

svojih pridig, med katero je ljudi povabil, naj premišljujejo o zadnjem trenutku, 

torej o smrti. Nihče med nami ne ve, kdaj točno bo prišla. Pogosto odrivamo to 

misel, kakor da smo večni, a to ni res. 

 »Gospod nam pravi, naj smo pripravljeni na srečanje. Smrt je srečanje. On je ta, 

ki nas pride iskat; On je, ki pride in nas prime za roko in odvede s seboj. Ne bi 

želel, da bi ta preprosta pridiga bila pogrebno sporočilo. To je le evangelij, je le 

življenje, je enostavno povedati drug drugemu: vsi smo ranljivi in vsi imamo 

vrata, na katera bo nekega dne potrkal Gospod.« 

Papež Frančišek je izpostavil, da se je torej treba dobro pripraviti na trenutek, ko 

bo zazvonil zvonec, na trenutek, ko bo Gospod potrkal na naša vrata. Molimo 



drug za drugega, da bi bili pripravljeni in bi z zaupanjem odprli vrata Gospodu, 

ki prihaja. 

»Od vseh stvari, ki smo jih nabrali, ki smo jih prihranili, upravičeno dobre, ne 

bomo ničesar odnesli. Odnesli bomo Gospodov objem. Misliti na svojo smrt: 

umrl bom … kdaj? Na koledarju ni določeno, a Gospod ve. In moliti h Gospodu: 

'Gospod, pripravi mi srce, da bom dobro umrl, da bom umrl v miru, da bom umrl 

z upanjem.' To je beseda, ki mora vedno spremljati naše življenje, upanje, da 

živimo z Gospodom tukaj in da bomo zatem živeli z Gospodom na drugi strani.«  
Povzeto po: Radio Vatikan, papežev nagovor, 29. 11. 2019 

župnik Drago 
*****************************************************************************************  

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Ponedeljek, 1. november, praznik Vseh svetih, sveti maši ob 7.30, ob 10.00 in 

popoldne ob 14.00. Po maši bodo na pokopališču molitve za rajne in blagoslov 

grobov. Z molitvijo rožnega venca za rajne bomo v cerkvi začeli ob 17.30. 

• Ponedeljek, 8. november, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski 

cerkvi. 

• Četrtek, 11. november, ob 19.45 bo v župnišču srečanje  članov ŽPS. 
*****************************************************************************************  
ZAHVALNA NEDELJA  
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po 

prazniku vseh svetih.  

Topli in dolgi dnevi so postali krajši in hladnejši. Narava se pripravlja k počitku. 

Sadovi so pospravljeni in čas je za pregled letošnjega pridelka. 

Tudi v našem življenju je dobro, da se ozremo nazaj in pogledamo svoje pridelke: v 

osebnem življenju, v družini, pa tudi v župniji. »Kaj imaš, česar bi ne prejel?« pravi 

apostol Pavel v Prvem pismu Korinčanom. Dom, sposobnosti, materialne dobrine … 

Od kod prejemam toliko darov, vključno s svojim lastnim življenjem? Ali ob vsem 

tem pomislim na hvaležnost za vse prejeto? 

Praznik zahvale so 

poznala že starodavna 

ljudstva, ki so v 

znamenje zahvale in 

prošnje za blagoslov 

darovala ječmenove 

snope, pastirska ljudstva 

pa enoletno jagnje. Z 

nastopom judovstva 
oziroma z izhodom 

judovskega ljudstva iz 

egiptovske sužnosti je 

zahvala dobila 

bogoslužni in odrešenjski 

pomen. Judje se tega 



dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku. 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 

pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 

svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo 

in kar imamo.  

Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu 

zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, 

zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. 

K oltarju prinesemo sadove zemlje. Zberemo se k evharistiji ali zahvali (kar v 

grščini beseda evharistija pomeni), da izrazimo svojo hvaležnost Bogu, ki nas obsipa 

s tolikšnim bogastvom. 

Ob zahvalni nedelji je iskrena hvaležnost namenjena tudi vsem v naši župniji. Vsem, 

ki čutite z našim župnijskim občestvom in v njegov mozaik dodajate svoj kamenček. 

Hvala vsem, ki na različne načine našo župnijsko skupnost materialno in duhovno 

podpirate.   
***************************************************************************************** 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

 

V Cerkvi pozdravljamo novega člana: Mark Vidaković, Gradišče 

V večnost so odšli: Frančiška Štebljaj, Suša; Franc Golob, Želimlje; Alojzij 

Kumše, Želimlje 
***************************************************************************************** 
 

SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 1. 11. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Andreja Žužek 

14.00 + Janez in Ema Tomažin 

to 2. 11. 
7.30 ++ župljani, dobrotniki, sorodniki, prijatelji 
19.00 ++ Kramarjevi 

sr 3. 11. 19.00 + Frančiška Štebljaj, 30. d.p.p. 

7. 11. Smrjene 

Damjana 

Marinček, 

Anica/Rajko 

Marinček 

21. 11. Vrh 

Marija 

Cimperman, 

Katja, Amalija 

Jeršin, Marija 

Štefe 

14. 11 Gradišče 

Tončka Fink, 

Nada Kodrič, 

Ida Volavšek, 

Jožica Žužek 

28. 11. Želimlje 

družina 

Adamič, 

družina 

Senegačnik, 

Francka Jakič 



če 4. 11. 19.00 ++ starši in bratje Štefe 

pe 5. 11. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

so 6. 11. 19.00 + Marija in Ivan Starc, obl. 

ne 7. 11. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 8. 11. 19.00 + Franc Golob, 30. d.p.p. 

to 9. 11. 19.00 
- v zahvalo 

+ Franc Hren (d.d. Kramarjevi, S. 120) 

sr 10. 11. 19.00 + Frančiška in Jože Jakič 

če 11. 11. 19.00 + Jurij Senegačnik, obl. 

pe 12. 11. 19.00 
+ Alojzij Kumše, 30. d.p.p. 

+ Franc Drobnič SDB (d. Ciril Kumše) 

so 13. 11. 19.00 ++ stari starši Jeršin (Gradišče) 

ne 14. 11. 
7.30 ++ starši in stari starši Jamnik 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 15. 11. 19.00 + Matild Domić SDB 

to 16. 11. 19.00 
+ Marija Rebolj (d. A. Anžič) 

+ Franc Drobnič SDB (d. družina Petrič) 

sr 17. 11. 
19.00 

Smrjene 
- za zdravje družine Bigec in za njihove 

prednike 

če 18. 11. 19.00 ++ Dobravčevi 

pe 19. 11. 19.00 - na čast kureščki Kraljici miru, za zdravje 

so 20. 11. 19.00 
++ Adamičevi 

+ Jože Jakič (d.d. Banjančevi) 

ne 21. 11. 
7.30 + Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 22. 11. 19.00 + Marjan Škulj, obl. 

to 23. 11. 19.00 ++ iz družin Tancek in Glinšek 

sr 24. 11. 19.00 
+ Ivan Golob (d. Jani Podlipec) 

+ Janez Podlipec (d. brat Vid z družino) 

če 25. 11. 19.00 + Marija in Ciril Gregorič 

pe 26. 11. 19.00 
+ Marija in Anton Skuk 

+ Marija Juha (d. družina Štefančič) 

so 27. 11. 19.00 + Marija Starc (d.d. Darinka in Janja) 

ne 28. 11. 
7.30 ++ starši in stari starši Jamnik 

10.00 - živi in ++ župljani 

 


