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VEROUK V SEDANJEM ČASU – OB VPLIVU OKUŽBE KORONA 

VIRUSA.Ne pozabimo, da nam vsi, ki se ukvarjajo z rednim poukom in 

veroukom ukvarjajo predvsem z željo, da bi pouk in verouk potekal predvsem 

»normalno«. Kar je sedaj nekoliko drugače, je predvsem to, da je v resnici 

potrebno nositi maske vsem, ki se nahajamo kjerkoli. In prav je,  da pomagamo 

celotni populaciji, da bo ostala ali postala  enkrat zdrava. Maske moramo sedaj 

nositi tudi tisti, ki smo že 2x ali celo 3x cepljeni. Seveda tudi mene presenečajo 

S. 27. 11. 

ob 18.00 

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije; Bronislav 

+ Janez in Marija Zupin 

+ Ljudmila Nastran 

N. 28. 11. 

ob 8.00 

ob10.00 

1. adventna nedelja – nedelja Karitas; Katarina Laboure 

- za žive in pokojne farane 

+++ Škandrovi 

+ Stanislava Sajevic (obl.) 

NAMENI SV. MAŠ od 15.  11. do 28. 11. 2021 

P. 15. 11. 

ob 18.00 

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj; Leopold, knez 

- prošnja k  Mariji za zdravje – A.S. 

+ Franc Grilc 

T. 16. 11. 

ob 18.00 

Marjeta Škotska, kraljica; Gertruda (Jedrt, Jerica), devica 

+ Stanislava Sajovic 

+ Jože Zakrajšek 

S. 17. 11. 

ob 7.00 

Elizabeta Ogrska, redovnica; Evfemenija in Tekla, mučenki 

-za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu 

Č. 

 

18. 11. 

ob 18.00 

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; Filipina, redovnica 

+++ Thovnikovi 

+ Apolonija Kne 

P. 19. 11. 

ob 1800 

Matilda, redovnica; Abdija, prerok; Neža Asiška, devica 

+++ Pekovi - Adergas 

S. 20. 11. 

ob 18.00 

Edmund, kralj; Gelazij I., papež; Marija Viti, redovnica 

+ Jožef Zupan (obl.) 

+ Anica Vreček 

N. 21. 11. 

ob 8.00 

ob 10.00 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA; darovanje Dev. Mar. 

- za žive in pokojne farane 

+ Mitja Omahen 

+ Jože (obl.) in Frančiška Maček 

P. 22. 11. 

ob 18.00 

Cecilija (Cilka), devica, mučenka; Marko in Štefan, mučenca 

- za žive in pokojne pevce, organiste, pevovodje 

T. 23. 11. 

ob 18.00  
Klemen I., papež, mučenec; Kolumban, opat, irski misijonar 

+ Stane Jenko 

S. 24. 11. 

ob 7.00 

Andrej Dung-Lac, duhovnik, vietn. Mučenci; Flora, Cvetka 

-za blagoslov v naših družinah 

Č. 25. 11. 

ob 18.00     

Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka; Merkurij 

+ Jože Kešnar 

+ Andrej Ropret 

P. 26. 11. 

ob 18.00 

Leonard Portomavriški, misijonar; Valerijan Oglejski, opat 

+ Vido Maček 

33. ned. med letom 

                   
Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti 

judovski kralj?« Jezus mu je 

odgovóril: »Praviš to sam od sebe ali 

so ti drugi povedali o meni?« Pilat je 

odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod 

in véliki duhovniki so te izročili 

meni. Kaj si storil?« Jezus je 

odgovóril: »Moje kraljestvo ni od 

tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo 

od tega sveta, bi se moji služabniki 

bojevali, da ne bi bil izročen Judom, 

toda moje kraljestvo ni od tod.« 
(Jn 18,33–36) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se 

skupinam št.9+10 in 11 iz 

Velesovega za čiščenje in krašenje 

cerkve. Za naslednje 14 dni je na 

vrsti v soboto, 27. 11. skupina št. 1 

iz Praprotne Police. Adventni čas 

je tu in z adventom začnemo v 

cerkvi čiščenje in krašenje na 14 

dni.  Naslednja skupina št. 2 bo na 

vrsti 11. 12. zahvaljujem se vsem. 

           smeh priporočamo: 

Župnik je bil na obisku pri neki 

družini. Ko se poslavlja, pravi 

mama najmlajšemu: »Beno, daj 

gospodu župniku roko. In kako se 

reče, ko odhaja? – »Bogu hvala-» 

Katja in oče delata na vrtu. 

Nenadoma čez potko steče jež »Ati, 

glej « mala vse iz sebe, »kaktus, ki 

zna teči!« 

 



podatki,  da nekateri še vedno čakate na prvi odmerek, kljub temu, da je povsem 

dokazljivo, da v bolnicah pomoč potrebujejo v veliki večini necepljeni pacienti.   

Ker mnogi še niso cepljeni ( več kot 40 %), je problem v naši državi še toliko 

večji. Sprejet je dogovor, da veljajo isti ukrepi glede udeležbe pri verouku, 

kakor za šolski  pouk. To je seveda končno logično. PCT morajo izpolnjevati 

vsi otroci po 12. letu starosti. Če kdo tega ne upošteva, se ga poučuje »na 

daljavo«. Kdor želi imeti verouk od 6 – 9 razreda na daljavo, naj se starši osebno 

(ne po telefonu) oglasijo v župnijski pisarni in se bomo z vsakim »problemom« 

osebno dogovorili. Vesel pa sem vse splošnega mnenja, da je najboljši pouk in 

verouk »v živo« ! 

OBISK SVETIH MAŠ!? 

Zelo lepo smo sprejeli že dosedanje pogoje in ukrepe NIJZ – ja. Torej že do 

sedaj smo izpolnjevali zahtevane pogoje za vstop in prisostvovanje pri svetih 

mašah, tako med tednom, kakor ob nedeljah. Od sedaj naprej moramo imeti na 

vratih še »kontrolorja«. Samo to je razlika. Vem da se vsi držite pravil in tudi z 

veseljem prihajate k sveti maši. Ja res pa je da se lahko zgodi, da bomo lahko 

tudi svete maše imeli spet zaprte. Da ne boste mogli k maši, kor bo zaprto vse. 

Zato upam, da do tega ne bo prišlo. Čer pa bo, potem bomo dobili druga 

navodila. Najbolj pametno bo, da se gremo vsi cepit. Vesel sem, da nas k temu 

vabi celo predsednik države g. Borut Pahor. Naši škofje pa nas prosijo že več 

kot eno leto. Zato stopite vsi na pot, ki nas vodi v zdravo prihodnost! 

ZAHVALJUEM SE VSEM DAROVALCEM ob zahvalni nedelji. Hvala za 

vse darove, ki ste jih darovali na zahvalno nedeljo in hvala tudi za vse ostale 

darove, ki jih namenite za vzdrževanje naše župnije, cerkve in velike 

samostanske hiše. 

Hvala vsem, ki se spomnite in prinesete »za bero«, , »za ogrevanje«, ki darujete 

»za park in urne maše«, »za kuhinjo«, »za cerkev«. To so darovi, s katerimi 

lahko kaj naredimo predvsem pri vzdrževanju naših nepremičnim. Prav posebna 

zahvala pa velja županu g. Francu Čebulju, ki si še posebej prizadeva, da bi 

morda naša vlada enkrat razglasila našo cerkev in samostan za »spomenik 

državnega pomena«. O tem pa več na naslednji seji. ŽPS. 

2 SEJA ŽPS v novem mandatu bo v ponedeljek, 15. 11. ob 20.00. Vsi novo 

izvoljeni člani lepo povabljeni.  

SESTANEK za starše: 1.r. ponedeljek, 22. 11. ob 19h in 2 r. torek 23. 11. ob 

19h. Vsaj eden od staršev naj pride na sestanek. Hvala. 
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PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS IN SVETU 
»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav 
se k nam poniža.« V tej znani slovenski cerkveni pesmi je podana vsebina 
bogoslužnega časa, ki ga pričenjamo z današnjo nedeljo. To je advent, ki traja 
približno štiri tedne, v katerih podoživljamo hrepenenje človeštva po obljubljenem 
Odrešeniku. Obljubo je izrekel Bog padlemu človeku v raju po njegovem prvem 
grehu, zaradi katerega je bilo ranjeno vse človeštvo. V poznejših časih jo je 
ponavljal očakom in prerokom izvoljenega ljudstva, s katerim je sklenil zavezo: če 
se boste držali mojih zapovedi, vas bom vedno varoval in vodil, če pa se jim boste 
izneverili, boste prepuščeni sami sebi in zadele vas bodo hude preizkušnje. Judje 
so, kot beremo v Svetem pismu, obljubili Bogu zvestobo v vsem, toda na svoje 
obljube so radi pozabljali. Niso računali, da Bog ni tak kot oni: on se svoje obljube 
zvesto drži in jo tudi natančno izpolni. Ko so se od Boga oddaljili, so spoznali, da je 
njihov Gospod mislil čisto resno, ko je dejal, da jih bodo zadele hude preizkušnje. 
Takrat so si premislili in klicali k Bogu, naj jih vendar reši. Bog se jih je vedno znova 
usmilil, obenem pa jih je tudi učil, da naj se trudijo za večjo zvestobo dani besedi 
…Zgoda izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva, 
slovenskega naroda, nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili 
zavezo prijateljstva, sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v dan kršimo. 
Pridejo ure, ko se zamislimo in spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v veliki 
meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se obrne proti človeku, 
kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki prihaja samo od Boga. Vladati se pustimo 
gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži in sovraštva. To dejstvo nam 
pojasni dogajanje v sodobnem svetu. Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme 
in sovraštva. To mora storiti najprej v nas samih – osvoboditi mora naša srca, saj 
iz njih prihaja dobro ali hudo. V letošnjem adventu zato pripravimo pot Gospodu v 
svojih srcih. Po: S. Čuk, Misli srca 
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