
 

NEDELJA, 13. november 

33. NEDELJA MED LETOM 

SVETOVNI DAN UBOGIH 

Ob 8. uri sv. maša za žive in + župljane in 

dobrotnike 

Ob 10. uri sv. maša za + Andreja Budja 

Pri maši molimo za + Jožefa Kovačiča 

(spomin) 

PONEDELJEK, 14. november 

Nikolaj Tavelić, mučenec 
Ob 18. uri sv. maša za + Darjo Jerenec 

TOREK, 15. november 

Albert Veliki, cerkveni učitelj 

Ob 18. uri sv. maša za Franca in + Vilija 

Puhiča 

SREDA, 16. november 

Marjeta Škotska, kraljica 

Ob 18. uri sv. maša za + Franja Kutnjaka   

(30. obletnica) 

ČETRTEK, 17. november 

Elizabeta Ogrska, kneginja 

Ob 8. uri sv. maša v zahvalo za božjo pomoč 

Pri maši molimo za + Dejana Pavlineka 

(spomin) 

PETEK, 18. november 

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

Ob 8. uri sv. maša za srečno pot in božje 

varstvo 

SOBOTA, 19. november 

Matilda, redovnica 

Ob 8. uri sv. maša za + starše Šoštarič (obl.) 

in starše Purgaj 

NEDELJA, 20. november 

34. NEDELJA MED LETOM 

KRISTUS KRALJ 

Ob 8. uri sv. maša za žive in + župljane in 

dobrotnike 

Ob 10. uri sv. maša za božji blagoslov v 

zakonu Mine in Petra 

OB 19. URI 3. SEJA ŽPS. VABLJENI! 
 

KRŠČEVANJE – Starši vabljeni, da svojega otroka prijavite na krst. Zelo se priporoča sv. krst 

ob nedeljah med sv. mašo ob 10. uri. 

POROKE – Zaročenci vabljeni, da se pravočasno, vsaj dva meseca pred poroko, prijavite v 

župnijski pisarni. 

POGREBI – Priporočamo pogrebno sv. mašo po dogovoru v župnijski cerkvi. 

SVETE MAŠE 
OD 13. NOVEMBRA DO 20. NOVEMBRA 2022 



 

 

 

Umrla je MARIJA BUDJA iz Irenine ulice 6. Od pokojne smo se poslovili v četrtek, 10. novembra 2022 na 

pokopališču na Pobrežju. Umrla je BRANISLAVA VOGRIN iz Groharjeve ulice 7. Od pokojne smo se poslovili v 

petek, 11. novembra 2022 na pokopališču na Pobrežju. Naj rajni počivata v miru in večna luč naj jima sveti. 

  

  

DOGODKI  
OD 13.11.-20.11.2022 

 

 

 

MESEC NOVEMBER 
2022 

ŠESTI SVETOVNI DAN UBOGIH, 13. 11. 

Naj bo letošnji svetovni dan ubogih milostni trenutek za 

nas. Ko gre za uboge, besede ne štejejo. Šteje to, da 

zavihamo rokave, se neposredno vključimo in s tem 

udejanjimo svojo vero. 

 

TEDEN ZAPOROV, 13. – 19. 11. 

V tednu od 13. do 19. novembra 2022 bomo tudi letos 

obhajali teden zaporov. Vsako leto se pripravi v okviru 

Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter 

skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v 

večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda 

zapor. 

KRISTUS KRALJ, 20. 11. 

Cerkveno leto se v Katoliški cerkvi sklene s praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva, ki bo 

letos v nedeljo, 20. novembra 2022. Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel papež Pij 

XI. (1922–1939). Po prenovi cerkvenega koledarja leta 1960 je bil praznik Kristusa Kralja 

opredeljen kot praznik prvega reda. 
 

Vzorci za adventne venčke bodo razstavljeni v nedeljo 
20. 11. 2022 pod zvonikom. Kdor bo želel si bo lahko v 
nedeljo naročil svoj adventni venček. Vsi naročeni 
adventni venčki bodo pripravljeni na 1. adventno 
nedeljo. Položeni bodo pred daritveni oltar. Med sv. 
mašo bodo blagoslovljeni. Po maši jih boste lahko vzeli 
na svoj dom. Priporočeni dar za adventni venček (10 
EUR) bo namenjen za župnijsko KARITAS.  
V okviru programa PREDADVENTNI FRODO 
(Frančiškov oratorijski dan otrok) bodo otroci lahko v soboto, 26. 11. 2022 od 10. do 16. 
ure izdelovali adventne venčke zase in za svojo družino. VABLJENI. 

 
 


