
Maše v prihodnjem tednu: 

29. NED. MED LETOM, 16.10.  

7.00: živi in + farani 

         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli 

9.00:  + Stanislav HRIBERŠEK, 1. obl. 

           + Jurij,  Amalija KLEZIN in sorodniki 

10.30: + Franc, Marija ZUPAN , obl., in Olga KRAJNC 

PONEDELJEK, 17.10., sv. Ignacij Antiohijski, škof,  

 7.30: + Amalija in Alojz ZALOKAR 

             v zahvalo in priprošnjo 

           + Miroslav ŠRAJ 

TOREK, 18.10., sv. Luka, evangelist 

19.00: + Ciril BELEJ, obl., Karolina in Martin 

           + Stanislava LAPORNIK, 8. dan 

            + Boris TRUPEJ 

SREDA, 19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik 

7.30: v dober namen 

        + Marija LONČAR, 8.dan 

         + Anton KOLŠEK 

ČETRTEK, 20.10., sv. Vendelin, opat,puščavnik 

19.00: + Anton TOPOLE, 2. obl. 

           + Dragica ŠUSTER 

           + Frančišek KOVAČ, 8.dan 

PETEK, 21.10., sv. Uršula, devica, mučenka 

7.30: + Milan ZEME 

19.00: +Jožica ERMAN 

            + Alojz PEGANC, 8. dan 

SOBOTA, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež 

19.00: + David TRUPI, 20. obl., starši NOVAK 

           + Jožefa LOKOŠEK 

30. NED. MED LETOM, 23.10., misijonska n. 

7.30: živi in + farani 

9.00: + Oto OJSTERŠEK, 1. obl., in sin Boštjan 

10.30: + Olga KRAJNC, 4. obl., Antonija, 2 Ivana in Slavica NOVAK 

 



Danes, po sveti maši, ste naprošeni, da se posvetite še nekaj trenutkov 

izbiranju novih članov ŽPS-ja. 

V Martinovi liliji si lahko preberete prispevek, ki vsebuje pregled dela 

ŽPS-ja v preteklem, kar 7 letnem mandatu, kot ga je zapisala vodja 

tajništva dosedanjega ŽPS-ja. Celotni ekipi ŽPS-ja naj v veliki hvaležnosti 

izrečem Bog povrni za vse dosedanje sodelovanje. Svetega Duha pa 

prosim, da nas še naprej opogumlja in krepi, da bomo zmogli v današnjih 

razmerah tako sodelovati, da bo med nami delujoča Kristusova ljubezen. 

Vabim vas, da po sveti maši vzamete listo predlaganih članov ŽPS-ja. Med 

zapisanimi v zgornjih dveh stolpcih lahko obkrožite številke pred 5 člani. 

Na prazno črto pa še koga predlagate, ki se vam zdi primeren za člana 

ŽPS-ja.  

Pod črto so zapisani člani, ki spadajo v ŽPS zaradi delovanja v raznih 

skupinah in so že člani ŽPS-ja po tej liniji, zato njih ne pišite kot tiste, 

ki še niso predlagani. 

 

Molitev za modro izbiro članov ŽPS-ja 

 

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo 

izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.  

Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah, po navdihu Svetega Duha,  

prepoznali tiste, 

ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim 

srcem in odgovornostjo. 

Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, 

vsak po svojih močeh, 

pomagali s svojimi darovi, 

in bomo tako skupaj skrbeli za bogato  

življenje naše župnije. 

 



 


