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Beseda živega Boga 
OB NEDELJI KRIS TUSA KRALJA

Poslednja sodba

Oznanilo sodbe v posle-
dnjih dneh je zelo skriv-
nostno. Vsekakor si je 
ne moremo predstavljati 
kot nekakšen sodni tribunal. 
Nič ne bo imela skupnega z na-
šimi sodišči. Mnogo bolj bo podob-
na skrivnostnemu razsvetljenju vseh ljudi, in to do 
obisti njihove notranjosti; razsvetljenju, v katerem 
bo vsakemu posamezniku in vsem skupaj postalo 
povsem razvidno njegovo ravnanje.
Takrat si ne bo mogel nihče več zatiskati oči pred 
resnico o sebi in o svetu, a tudi o Bogu, ki ostaja 
ljubezen tudi v tem dogajanju. Preživela bo samo 
dobrota do bratov in sester kot udejanjena ljube-
zen. Vse drugo ne bo imelo večnostne vrednosti 
in bo propadlo. Pravzaprav ne bo Bog nikogar ob-
sojal, ampak je vsak sam s svojim življenjem sodil 
samega sebe.

dr. Marjan Turnšek

Ko pa pride
Sin človekov v svoji slavi

in vsi angeli z njim,
takrat bo sedel na prestol

svojega veličastva.
In zbrali se bodo pred njim

vsi narodi in ločil jih bo
ene od drugih,

kakor pastir loči
ovce od ovnov;

in bo ovce postavil
na svojo desnico,
ovne pa na levico.

(Mt 25, 31-33)



Slovesnost posvečenja 
in umestitve novega 
nadškofa metropolita 
Stanislava Zoreta OFM

Na slovesni praznik Kristusa, Kra-
lja vesoljstva, v nedeljo, 23. 11. 2014, 
bo ob 15. uri v ljubljanski stolnici 
med sveto mašo škofovsko posveče-
nje in umestitev novega nadškofa. 
S tem dejanjem bo prevzel nadško-
fijo v kanonično posest.

Pri tem bogoslužju bomo prosili 
Jezusa, Dobrega pastirja, naj bla-
goslavlja in podpira njegovo delo v 
blagor duhovnikov, redovnikov in 
redovnic ter vsega Božjega ljud-
stva naše nadškofije ter mu naklo-
ni potrebne modrosti, pastoralne 
ljubezni in tudi trdnega zdravja.

Toplo ga vsem priporočamo v 
molitev.

Lepo prosimo naše pritrkovalce, 
da bi v soboto pred praznikom ob 
angelovem češčenju po vseh cer-
kvah vsaj četrt ure slovesno pritr-
kavali.

Kdor se slovesnosti ne bo mo-
gel udeležiti v Ljubljani, bo lahko 
to spremljal po TV Slovenija ali po 
radiu OGNJIŠČE.

Ob zahvalni nedelji

Oznanila boste dobili ravno na za-
hvalno nedeljo. V cerkvi nas bodo 
na zahvalo spomnili darovi, vsa 
sveta maša bo v znamenju hvale-
žnosti in na koncu naj se vse preli-
je v zahvalno pesem Bogu, ki edini 
more izpolniti to, kar s hvaležno-
stjo izražamo. 

Kot vaš dolgoletni župnik pa bi 
ponovno rad ob tej priložnosti po-
vedal to, kar čutim v svojem srcu. 
Že 43 let živim med vami in se po 
svojih močeh trudim, da bi vam 
bil kar se da dober dušni pastir. 
Hvaležen sem vam, da tako dol-
go potrpite z mano in vsemi mo-
jimi napakami in ste pripravljeni 
vedno pomagati, da bi župnija iz-
polnjevala svoj namen, namreč vse 
ljudi vodila k Bogu. Posebej sem 
hvaležen vsem molivcem, ki se 
svojih duhovnikov tudi v molitvi 
spominjate in ki skupaj z duhovni-
kom molite za župnijo; tu mislim 
še posebej na tiste, ki prihajate k 
čaščenju ob ponedeljkih in petkih; 
vsem, ki se udeležujete molitvenih 
skupin ali pa na drug način molite 
za župnijo.

V drugi vrsti ste številni sode-
lavci, ki z najrazličnejšimi deli, 
nasveti, predlogi, pa tudi kritiko 
pomagate župniji. To sta najprej 
katehistinji Vesna in Lidija, naš 
neutrudni mežnar Stanko in vsi 
drugi mežnarji, ključarji, člani 
ŽPS, animatorji, organisti in pevci, 
ministranti, člani Karitas, gospo-
dinja Mici in vsi, ki ji z ljubeznijo 



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

pomagate, in končno vsi, ki imate 
odprto srce in roke za svojo župni-
jo. Brez vas in vaše pomoči župnija 
ne bi mogla delovati.

Pri materialni pomoči bi rad re-
kel iskrena zahvala in Bog povrni 
vsem, ki dajete biro in tako kažete, 
da se zavedate, da sva duhovnika 
vaša, da za vse delava in moliva. 
Tudi midva veva, da danes marsik-
do težko da, saj mnogi težko shaja-
te, zato sva vsakega, še tako majh-
nega daru in lepe besede iskreno 
vesela, prizadevava si pa tudi, da 
po svojih močeh pomagava, kjer se 
da. 

Hvala za vaše darove, ki jih da-
jete v puščico. Vsi so, razen namen-
skih nabirk, za potrebe župnije. Ko 
smo zadnjič s ključarji, ki imajo 
pravico in dolžnost vedeti, kako je 
z denarjem v cerkvi, razčlenili, ko-
likšni so izdatki, smo videli, da so 
redni mesečni stroški več kot 2300 

evrov. Iz samih puščic  bi tega ni-
koli ne nabrali, zato porabimo tudi 
vse, kar je iz najemnin (veste pa, 
da kmetijstvo ne prinaša velikih 
dohodkov), predvsem pa, kar daru-
jete ob raznih priložnostih, zlasti 
ob smrti svojih dragih. Vsem in za 
vse naj Bog stoterno povrne.

Revija VZGOJA – 
pedagoška revija

Že 16. leto izhaja pedagoška revija 
Vzgoja, ki jo toplo priporočamo zla-
sti pedagoškim delavcem in vsem, 
ki vas vzgoja zanima. Društvo ka-
toliških pedagogov tudi letos izva-
ja seminarje in delavnice za vse, 
ki želijo osebno in strokovno ra-
sti. Za klopmi so tudi zgibanke, ki 
jih lahko vzamete. Več o reviji pa:  
www.revija-vzgoja.si.

ČLANI ŽPS  smo imeli vsako jesen de-
kanijsko srečanje. Že lani in letos pa 
imamo v Zavodu sv. Stanislava sreča-
nje Ljubljani v soboto, 15. novembra, od 
9. do 13. ure vsi člani 2. in 4. arhidia-
konata. Lepo vabim vse člane našega 
ŽPS, da mi sporočite, kdo bo šel, ker 
moram udeležbo prijaviti v Ljubljano 
vsaj tri dni prej. Seje ŽPS zato v no-
vembru ne bo.

Žegnanje v Podpeči bo v ne-
deljo, 16.novembra, z mašo 
ob pol enajstih.

Šolske maše ob sobotah bodo 
takole: 7. razred pripravi in 
se v celoti udeleži maše v so-
boto ob osmih 15. 11., šesti 
razred pa v soboto, 22. no-
vembra.
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Pon. 10. 11.
Leon Vel.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Tone Novak, Vodice, obl.
Mara Škulj, 8. dan

Tor. 11. 11.
Martin, 
Davorin

Pdč.
Kom.

18.00
18.00

Vsi Novakovi, Vod.
Jože in Marija Škoda, obl. 
Za zdravje

Sre. 12. 11.
Jozafat K.

Vid. 7.00 Vsi Hribski in Klavsovi
Pok. duhovniki

Čet. 13. 11.
Stanislav K.

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Kristina in Vinko Novak, V., obl.
Marija Križman, obl.

Pet. 14. 11.
Lovrenc I.

Vid. 18.00 Stanislav Petek, V., obl.
Alojzij Klinc

Sob. 15. 11.
Albert Vel.

Vid.
Kom

8.00
18.30

Jože Hren, Zg., obl.
Druž. Strnad - Šuštar

Ned. 16. 11.
33. m. letom

Marjeta, Jerica

Vid.
Pon.
Vid.
Pdč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
10.30

 18.00

Za farane
Brata in sestra Tabak, obl.
Marija Šuštar, Zg., obl.
Za Podpeč
Lojze Šuštaršič, Pdč., obl.

Pon. 17. 11.
Elizabeta

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Jože in Roza Klinc, C., obl.
Janez in Mimi Kastelic

Tor. 18. 11.
Posv. Bazilik

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Stane Pugelj, V., obl.
Marija Strah, K. 8

Sre. 19. 11.
Matilda

Vid. 7.00 Starši in bratje Škrlevi
Mojca Šuštar

Čet. 20. 11.
Edmund

Vid
Vid.

18.00
18.00

Milan Purkat, Zg., obl.
Barbara Bergovič

Pet. 21. 11.
Darovanje D.M

Vid. 18.00 Franc Marolt, Z. v., obl.
Janez Žgajnar

Sob. 22. 11.
Cecilija

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Jože Kaplan, Predst., obl.
Anton Hren, obl.

Ned. 23. 11.
KRISTUS KRALJ 

VES.
Klemen

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Janez Tomšič, 30. dan
Tone Erčulj
Lidija Verbajs, 30. dan

Birmanci, njihovi starši in botri vabljeni na 
predavanje o birmi v nedeljo, 16. novembra, po 
večerni maši.

Mladina ima srečanje z ribniškim kapla-
nom v soboto, 22. 11., ob 19.00. 

Birmanski animatorji vabljeni na srečanje z 
voditeljema duhovnih vaj za birmance, to bo v 
soboto, 29. 11., ob 19.00. Pogovoriti se morate o 
poteku in obliki duhovnih vaj.

Cerkvenim pevcem 
in organistom česti-
tamo ob prazniku nji-
hove zavetnice sv. Ce-
cilije, 22. novembra. 
Hvaležni smo vsem, 
ki se trudite za lepo 
petje v naši župniji in 
vabimo mlade pevce, 
da se pridružite pev-
skim zborom.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝ 
Ob smrti Antona No-
vaka so dali po 1 mašo 
tudi: druž. Duša iz 
Grosupljega, Cimer-
manovi iz Beričevega, 
druž. Žabar iz Dor-
nberka ter Štefka in 
Marija Žagar iz Mirne 
Peči.

✝

Ob smrti LIDIJE VER-
BAJS je dal dar za 
cerkev nečak Janez z 
družino. 


