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ŽEGNANJSKA NEDELJA

NADpAStirJu NAših Duš pozDrAv iSKrEN!

Bogoslužje



Štirinajst mesecev je bila naša ljubljanska nadškofija brez 
pastirja. 4. oktobra, na god svetega Frančiška Asiškega je sveti 
oče Frančišek imenoval našega novega nadškofa. Ta je postal 
Stane Zore, član reda manjših bratov frančiškanov in njihov 
predstojnik. Z novim nadpastirjem se veselimo in mu zagota-
vljamo svojo molitev. Predvsem molitve potrebuje v svoji težki 
in odgovorni službi. Novi gospod nadškof je bil rojen, 7. septem-
bra 1958, v župniji Sela pri Kamniku. V duhovnika je bil posve-
čen, 29. junija 1985. Škofovsko posvečenje bo prejel na praznik 
Kristusa kralja vesoljstva, 23.11.2014, v ljubljanski stolnici. Radi 
molimo zanj, da bo lahko naš dobri pastir. 

vSi SvEti
V Korintu so imeli posebno široko ulico. Na obeh straneh 

ulice so bile table, na katerih so bila vklesana imena tistih, ki 
so prejšnja leta zmagali pri teku ali drugih športnih igrah. Želja 
vsakega mladega Grka je bila, da bi bilo njegovo ime vklesano 
na teh tablah in bi ga ljudje brali še stoletja pozneje. Za to čast 
so marljivo opravljali težke vaje in trde treninge. Poleg teh pa 
so tekali še številni drugi. V Cerkvi imamo podobno težavo z 
„zmagovalci“, s svetniki, ki niso zapisani v bogoslužnem kole-
darju, niti niso uradno razglašeni za svetnike. Da bi jih počastili, 
obhajamo praznik vseh svetnikov. 

zAhvALNA NEDELJA, 9. NovEmbEr 2014
Gospodu se hočemo danes še posebej zahvaliti za neštete do-

brote našega telesa, da nam je podaril življenje in zdravje, da 
lahko opravljamo svoje delo. Kaj bi nam koristila najlepša njiva, 
najboljši vinograd, če ne bi imeli zdravih rok, ki jih obdelujejo, 
kaj najbogatejša žetev, največji pridelek, če nam jed in pijača ne 
tekneta? Znani pobožni zdravnik Hilling je poznal umetnost, 
da je slepim ozdravil živec. Zelo rad je pripovedoval, kako so 

bili toliki slepi neskončno veseli, ko so spet uzrli ljubo luč. Tako 
stari Jud o svojem sinu Joelu: „In ti imaš vid od svoje mladosti, 
vsako jutro uzreš dnevno svetlobo. Si se velikemu Zdravniku že 
kdaj zahvalil za svoje zdrave roke, noge, ušesa, ude telesa? Zdra-
vo srce utripa dnevno več kot 300.000-krat, vsak sveži vdih, ja-
sno oko, sveži udi, vse, vse, kar je tebi in tvojim ljubo in drago, je 
kot glasen klic zvona: „Ljubi Boga in se mu zahvali!“ Brezštevilni 
slepi, gluhi, bolni, tudi njihovo stokanje, nas nenehno opominja-
jo k zahvali in hvalospevu. Človek ceni dobrotnike šele tedaj, ko 
jih nima več. „Kaj imaš, o človek, česar ne bi prejel“ (prim. 1 Kor 
4,7)? Toda vse telesne dobrine so le senca v primerjavi s tistimi 
dobrinami, ki jih Bog daje človeku - duhovne dobrine in milosti 
so kot tanek pivnik, v katerega zavijemo dragocene jagode.

GoDovi iN SvEtE mAšE
OKTOBER

27
PONEDELJEK Sabina 18.00 † Vinko Vilfan

28
TOREK 

Simon in Juda Tadej, 
apostola

18.00 † Anica Murgelj

29
SREDA Mihael Rua 8.00 Za paciente

30
ČETRTEK Marcel 18.00 † Anton in Tilka Kuralt

31
PETEK Volbenk 18.00 † Franc Vidic, obl.

NOVEMBER

1
SOBOTA

VSI SVETI - 
zapovedan praznik

8.00
10.00
14.00
18.00

† Frančiška in Janez Čebašek
† Starši 
V Šenčurju za vse priporočene v 
molitev
Rožni venec za rajne

2
NEDELJA

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

8.00
10.00

† Anica Murgelj
Za duše v vicah



3
PONEDELJEK Viktorin 8.00 † Pilar in Vrhovnik

4
TOREK Karel 18.00 † Adolf Potočnik

5
SREDA

Zaharija in Elizabeta, 
starši Janeza Krstnika

18.00 † Marija Kamenšek, obl.

6
ČETRTEK Lenart 18.00 † Starši in Marija Zevnik

7
PETEK Vincenc, duhovnik 18.00 † Franc Perčič

8
SOBOTA Bogomir, škof 8.00 Za duhovnike in nove duhovne 

poklice
9

NEDELJA
ZAHVALNA 
NEDELJA

8.00
10.00

V zahvalo in priprošnjo
† Škof Stanislav Lenič

10
PONEDELJEK Leon 18.00 † Ivanka Omers

11
TOREK Martin 18.00 † Franc Logar

12
SREDA Jozafat 18.00 † Petra Arnež

13
ČETRTEK Stanislav Kostka 18.00 † Jožica Sajovic

14
PETEK Nikolaj Tavelić 18.00 † Marija Juhant

15
SOBOTA Albert 18.00 † Jožefa Grgič

16
NEDELJA

33. NEDELJA MED 
LETOM

8.00 
10.00

† brat in žena Hrestak
Za srečno pot in vrnitev

Zaupajmo njemu, ki nam je naložil breme.  
Ker ne bomo mogli nositi iz lastne moči, bomo zmogli  

po njem, ki je vsemogočen in ki pravi:  
„Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko!“


