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Dragi bratje in sestre.  
 

Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležnosti. Hvaležnost naredi 

življenje polno, bogato in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi 

sami, da so drugi podarjeni nam in mi podarjeni drugim. 

Najprej bi se rad zahvalil vam, bratje duhovniki, da 

se ne naveličate iskati primernih poti in načinov za 

oznanjevanje evangelija in za posvečevanje Božjega 

ljudstva. Hvala za vaše molitve, s katerimi svoje ljudi 

prinašate pred Boga, pa tudi za vašo medsebojno 

povezanost in duhovniško bratstvo.  
Zahvaljujem se vam, redovnice in redovniki, ki ste 

med nami priče posvečenega življenja. Hvala vam za 

kateheze, za hiše duhovnih vaj, za misijone in spove-

dovanje. Hvala kontemplativnim samostanom, da ste 

med nami oaze stalne molitve in češčenja Najsvetejšega zakramenta. Zahva-

ljujem se katehistinjam in katehistom, ki potrpežljivo in predano prenašate na 

mlajše rodove ljubezen do Boga in do Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s starši 

in jim pomagate v otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito. 

Zahvaljujem se vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in izkušnje 

so neprecenljive. Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim pomagate in z njimi 

sodelujete pri skrbi za materialne in duhovne potrebe svojih župnij. Brez 

župnijskih sodelavcev, ključarjev, gospodarskega sveta, župnijskega pastoralne-

ga sveta, pa tudi tistih, ki skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko 

življenje zelo okrnjeno.  

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v naši 

državi več poštenja in pravičnosti, pripravljenosti za resnico, več demokracije, 

medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno dobro. 

Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti očetom in mamam, ki ste v 

tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti časa, nekaterih skupin in 

ideologij, ste sprejeli dar novega življenja. Zaradi vas, drage mame in očetje, 

lahko zaupamo v prihodnost. 

Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo naj vas skrbno varuje, nebeške-

ga Očeta pa naj blagoslavlja vas in vse vaše ljudi. 

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 



DELA PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

Velik zalogaj je bila pred dobrimi 15. leti obnova strehe in zvonika. V cerkev 

je bilo kasneje pripeljano daljinsko ogrevanje na biomaso, zato je bila potrebna 

preureditev kotlovnice, oz. razdelilca, v predprostoru pa je bil urejen WC.  

Jeseni 2016  je bilo napeljano ogrevanje pod klopi (odstranjeni stari radiatorji 

in napeljava). Pod klopmi smo poglobili tlak (bila je samo zemlja) zabetonirali 

tlake in naredili hidroizolacijo. Podi pod klopmi so bili brušeni in na novo laki-

rani. Kakšno leto kasneje smo na novo uredili ozvočenje in razsvetljavo.  

Na vrsto je prišel prezbiterij in obe zakristiji, kjer je bil urejen nov tlak s 

talnim ogrevanjem. Dodano je bilo nekaj novih omar v zakristijah - v levi 

zakristiji je bila urejena tudi čajna kuhinja. 

Leta 2020 jeseni je bila cerkev znotraj prepleskana. Leta 2021 in 2022 je bilo 

zamenjanih več oken na fasadi zvonika (dve leti prej tudi v spovednici in 

zakristijah), na katerih so obnovljeni vitraži. Leta 2022 pa je bila obnovljena in 

prepleskana zunanja fasada. 

Narejenih je bilo še nekaj manjših stvari - tlaki pod stopniščem kora in v 

spovednici, nova vrata v zakristijah in na kor, nova zunanja vhodna vrata v 

desno zakristijo. Predelana in obnovljena so bila tudi vrata glavnega vhoda 

cerkve. Na finalizacijo pa čaka pod na koru in v spovednici.  
 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE BOŽJE HIŠE 
 

Z velikim veseljem se pripravljamo na zahvalno nedeljo in slovesni blagoslov 

obnovljene cerkve, To bo lep praznik našega župnijskega občestva, ko bomo 

zbrani pri skupni oltarni mizi ob nadškofu in metropolitu Stanislavu Zoretu. 

Urejena župnijska cerkev je namreč sad truda in prizadevanja vse fare, zato 

vanjo radi zahajamo in smo nanjo ponosni.  

Z nadškofom se bomo zahvalili za vse milosti, ki smo jih v tem letu prejemali 

v tem svetišču, pa tudi za Božjo pomoč pri našem vsakdanjem življenju in delu. 

Zahvalna pesem, ki jo bomo radostno zapeli, bo povzela našo hvaležnost za vse 

kar smo in kar imamo. Jutranje sv. maše ta dan ne bo. 

Po slovesnosti vabljeni, da se zadržimo v prijateljskem pogovoru med seboj 

in druženju z nadškofom ob dobrotah, ki jih boste za ta dan pripravili.  

Ker so stroški za dosedanja dela poravnani, bo nabirka namenjena za naskok 

pri obnovi elektrifikacije zvonjenja, kar nas čaka prihodnje leto. 
 

ZAČETEK BIRMSKEGA LETA 
 

Z novim cerkvenim letom bomo začeli pripravo nove generacije birmancev 

na prejem tega zakramenta. Svoja pisma namere in odločitve za tovrstno 

pripravo bodo izročili našemu občestvu pri sv. maši na praznik Kristusa Kralja 

vesoljstva 20. novembra.  



SREČANJA STARŠEV VEROUČENCEV    
 

Srečanje staršev 1. in 2. triade, ki je bilo napovedano za četrtek 3. 11. je 

zaradi počitnic preloženo na četrtek 10. novembra ob 18.00. Starši bodočih 

birmancev (7. in 8.r) se dobimo na sestanku v četrtek 17. novembra ob 18.00.  
 

BRANJE BERIL 

Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodaj je 

razpored bralcev za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1. 

berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen 

termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo.  
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

SINODALNI UTRINKI 

 Če med seboj sodelujemo, lahko naredimo res velike stvari, o katerih si 

nismo upali sanjati. Čim več ljudi je dejavno vključenih, bolj je župnija živa. 

Laiki naj bi v prihodnje prevzemali vedno več nalog in odgovornosti in skupaj z 

duhovnikom oblikovali skupno pot Cerkve. 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
*  1. november: Vsi sveti – maše, blagoslov grobov, molitev za rajne ob 17.30 

*  5. november: maša in molitev za župnijo (namesto 1. ponedeljka) 

*  6. november: zahvalna ned. (maša samo ob 10.00) – blagoslov obnovitvenih del 

* 10. november: sestanek staršev 1. in 2. triade 

* 17. november: sestanek staršev birmancev  

* 20. november: praznik Kristusa Kralja - začetek birmanskih priprav 

* 27. november: nedelja Karitas, blagoslov adventnih venčkov 
----------------------------------------- 

Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si 
 

 

NEDELJA  

30. 10. 

Jakič Francka NEDELJA  

13. 11. 

Miklič - družina 

Pučnik Pavel Sajovec - družina 

VSI SVETI   

1. 11. 

Strajnar Aleš NEDELJA  

20. 11. 

Šmuc Andrej 

Strajnar Matevž Strajnar Aleš 

NEDELJA 6. 11. 
Kogoj Darko NEDELJA  

27. 11. 

Zupn. Karitas 

Lakner Danijela Zupn. Karitas 

6. 11. 
Zahvalna 

nedelja 
Smrjene 

Ivanka Krivec, 

Urška Oven, Ana 

Mehlin, Vesna 

Garvas - Kastelic 

20. 11.  Želimlje 
Jožica Šterbenc, 

Marija Kramar 

13. 11. Želimlje 

Vida Okorn, Anica 

Ogrinc, Sonja 

Ogrinc - Pišek 

27. 11. 

advent 
Želimlje 

družina Adamič, 

družina 

Senegačnik, 

Francka Jakič 



 

DAN DATUM URA MAŠNI NAMEN 

Pon 31. 10. 19.00 ++ iz družin Tičar in Lipar 

Tor - 

Vsi 

sveti 

1. 11. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Andreja Žužek 

14.00 ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci 

Sre 2. 11. 
7.30 ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci 

19.00 ++ Kramarjevi, Jakopinovi in Hrenovi 

Čet 3. 11. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč 

Pet 4. 11. 19.00 ++ Ana in Stane Cimperman 

Sob 5. 11. 19.00 + Marija Rebolj (d. Kramarjevi) 

Ned 6. 11. 10.00 
- po namenu za družino Knez 

- živi in ++ župljani 

Pon 7. 11. 19.00 + Frančiška in Jože Jakič 

Tor 8. 11. 19.00 ++ iz družine Oselj 

Sre 
9. 11. 
Smrjene 

19.00 + Janez Kadunc (d. hči Breda) 

Čet 10. 11. 19.00 
++ Marija in Anton Skuk 

+ Anton Jakovac, obl. 

Pet 11. 11. 19.00 + Ivanka Šporar, obl. 

Sob 12. 11. 19.00 ++ stari starši Jeršin - Volavšek 

Ned 13. 11. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Jurij Senegačnik 

Pon 14. 11. 19.00 ++ Adamičevi 

Tor 15. 11. 19.00 - v zahvalo za obletnico zakona 

Sre 
16. 11. 
Gradišče 

19.00 - za zdravje vaščanov Gradišča 

Čet 17. 11. 19.00 
++ Dobravčevi;  

- v zahvalo 

Pet 18. 11. 19.00 + Frančiška Šmuc 

Sob 19. 11. 19.00 + Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine 

Ned 20. 11. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ Marija in Ivan Starc, obl. 

Pon 21. 11. 19.00 ++ sorodniki in pozabljene duše v vicah 

Tor 22. 11. 19.00 - živi in ++ cerkveni pevci in organisti 

Sre 23. 11. 19.00 + Marjan, obl. in starši Škulj 

Čet 24. 11. 19.00 ++ sorodniki Vehovec 

Pet 25. 11. 19.00 ++ Frančiška in Viljem Vesel 

Sob 26. 11. 19.00 + Janez Kadunc, mama Marija, v zahvalo in po namenu 

Ned 27. 11. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

Pon 28. 11. 19.00 - v zahvalo za Božje varstvo pri delu 

Tor 29. 11. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. župljani) 

Sre 30. 11. 19.00 + Alojzij Kumše (d. družina Petrič) 



 


