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31. NEDELJA MED LETOM, 5.11., zahvalna n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Julijana KRAJNC, 25. obl. (Tovsto)
         + Pavla, Konrad JAZBINŠEK, sin Rado in Rudolf ŠPAN
10.30: + starši Franc, 29. obl., in Alojzija GUNZEK (Lahomšek),
                Fanika DEŽAN in sin Srečko
PONEDELJEK, 6.11., sv. Lenart, opat
7.30: + Berta ZELIČ, Ana KOLŠEK in vsi + romarji
         + iz družin PUŠNIK CVERLE, FLIS in duše v vicah
            + Anika VODIŠEK
             + Ana HRASTNIK
TOREK, 7.11., sv. Engelbert, škof
18.00: + Jože in Justina TOPOLŠEK
           + Stanislava STARC in sorodniki
SREDA, 8.11., sv. Gotfrid (Bogomir),  škof
7.30: + Jožef, Marija KOKOTEC, sin Jožef in Alojzija KOS
            + Drago URANKAR, obl., in žena Jolanka
          + Marjana PESJAK, 8. dan
ČETRTEK, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
18.00: + Janko PICEJ, obl.
             + Frančiška KRAŠOVEC
              + Ana LUKEŽ, 8. dan
PETEK, 10.11., sv. Leon Veliki, papež, cerkv. uč.
7.30: + Justina in Jože TOPOLŠEK
18.00 + Franc VODIŠEK (Vodiško)
            + Martin ŠKOBERNE
SOBOTA, 11.11., sv. Martin iz Toursa, škof
10.30: + Martin in sorodstvo KLADNIK
           + DERGANOVI in LAPORNIKOVI
           + Alojz KLEPEJ, obl., starši Alojz in Marija 
              KLEPEJ ter stari starši OBLAK
15.00: po namenu zakoncev jubilantov
32. NEDELJA MED LETOM, 12.11., Martinova n.
 7.00: živi in + farani
           + Nežika BREČKO in družina TERŠEK
 9.00: + Janez DEŽELAK (Ojstro)
 10.30: + Ana in Janko POLAK
              + Martin RAMŠAK in vsi + v družini

ZAHVALNA NEDELJA

Predstavljala sem si lažje delo ob premišljevanju pome-
na zahvalne nedelje. Takoj sem se srečala z vprašanjem, 
kaj dati na prvo mesto, kaj je tisto, kar je vredno največje 
zahvale. Ugotovila sem, da so to dobrine, ki se jih ne da 
kupiti z nobenim denarjem. Razumevanje, spoštovanje, 
sočutje, dobrota, usmiljenje, zdravje, veselje, notranji  
mir... Vse to pa izhaja iz vere v Boga, ki je zato moj prvi 
in največji dobrotnik.
Moj seznam zahval bo letos zelo dolg. Vanj bom vključila 
vse, kar mi je prineslo to leto in tisto, kar mi je bilo v tem 
letu prizanešeno. (DC)
 
JESENSKI ČAS DOBRODELNOSTI

Začenjamo z zbiranjem dobrin za ljudi v stiski. Vabljeni, 
da prispevate svoje darove do 3. 12. 2017, do nedelje 
Karitas. V tem času in v ta namen bodo na voljo vrečke 
za vaš dar. Prevzamete jih lahko v Antonovi kapeli. 
Tudi tokrat računamo na vašo dobroto in razumevanje. 
Župnijska Karitas

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

Na Martinovo, 11. 11., bo srečanje zakoncev jubilan-
tov.
Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se poročili tukaj ali kje 
drugje, in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60 let ali celo več let poroke.
Slavljenci se zberete v atriju župnišča, nekaj minut 
pred mašo, ki se bo pričela ob 15.00. Predvideni 
program bo vseboval zahvalno mašo z obnovitvami 
obljub, izrečenih na poročni dan. Po maši se veselimo 
skupnega druženja v prostorih župnijskega doma.
Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta skupne-
ga zakonskega življenja. Zato lepo povabljeni na to 
slavje. Zaradi priprave srečanja, kot druženja tudi 
po zahvalni sveti maši, prosim, da svojo prisotnost 
potrdite v župnišču do vključno petka, 10. novem-
bra. Lahko po telefonu 5731 430 // 041 887 354 ali 
e- pošti zuplasko@siol.net. K tej sveti maši ste pova-
bljeni tudi drugi farani, predvsem pa tudi svojci slav-
ljencev.

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad.

Sreča je, ko se delo dobro opravi in 
ko imaš nekoga rad!

                                                              Tone Pavček

»Bog vam je dal dar: 86.400 sekund. Ste 
katero od njih porabili za to, da ste rekli: 

‘hvala’?«                     (William Ward)



Beseda zahvale škofa ordinarija dr. Stanka Lipovška
Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 5. novem-
bra, je najprej zahvala Bogu za duhovne darove 
bogoslužnega leta, ki ga bomo zaključili v nedeljo, 
26. novembra 2017, na slovesni praznik Kristusa 
Kralja. Hvaležno se oziramo tudi na prehojeno pot 
obhajanja Stoletnice fatimskih dogodkov, ki smo 
jih globoko doživeli na škofijskem fatimskem ro-
manju, ki je bilo 15. julija 2017 v Petrovčah in na 
Vseslovenskem fatimskem romanju, ki je bilo 14. 
oktobra 2017 v Stični, ko so se nam pridružili tudi 
škofje, duhovniki in mnogi verniki iz sosednje 
Hrvaške. Prisrčno in duhovno bogato je bilo tudi 
dogajanje, ko je kip Fatimske Matere Božje obis-
koval naše dekanije, župnije in družine. To so bili 
zares trenutki Božje bližine in iskrene pobožnosti, 
ki jo v nas budi Božja Mati Marija.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem mojim sodelav-
cem in sodelavkam na Škofijskem ordinariatu 
in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom 
Duhovniškega sveta, Zboru svetovalcev, Pastoralni 
službi in njenim ustanovam, Pastoralnemu svetu, 
dekanom in naddekanom, Gospodarski upravi ter 
drugim škofijskim odborom in komisijam. Posebej 
se zahvalim vsem duhovnikom, ki so sodelovali in 
pomagali pri sestavljanju poročila o pastoralnem 
in upravnem stanju škofije, ki smo ga pripravili za 
obisk »Ad limina apostolorum«, ki bo marca 2018 
v Rimu. Zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in 
članom Škofijske Karitas in Župnijskih Karitas, ki 
v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begun-
ci, v odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kris-
tusa - Usmiljenega Samarijana. Bog povrni in hvala 
vsem molivkam in molivcem za duhovne poklice, 
še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze za 
duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za 
duhovne poklice. Še naprej bomo zaupno molili in 
trdno upamo, da bo naša vztrajna in zaupna molitev 

po Jezusovem zagotovilu obrodila sadove (prim. Mt 
7,7).
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, 
še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, 
ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, 
organistom, ministrantom, bralcem, izrednim de-
livcem obhajila, animatorjem birmanskih in dru-
gih skupin, veroučnim, mladinskim in molitvenim 
skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, 
krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih pro-
storov.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z vašimi darovi za 
sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše 
duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za 
vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem 
bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in 
tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.
Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in 
Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in 
Domu sv. Jožef za duhovno in pastoralno formaci-
jo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih 
sodelavcev.
Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, binacije, tri-
nacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge 
prispevke, ki jih oddajate na škofiji. 
Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, 
ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1Kor 3,7). 
K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvalju-
jemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo 
tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo najprej 
Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo 
nam bo navrženo (prim. Mt 6,33). Zato v veri in zau-
panju, v resnici in ljubezni, nadaljujmo duhovno pot 
naše škofije in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje 
Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavet-
nikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Eme in 
sv. Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo 
in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

Župnikova zahvala ob zahvalni nedelji
S hvaležnostjo v srcu vam posredujem škofovo 
zahvalo. Nanjo se naslanjam, ko se želim zahvali-
ti vsem, ki vam je že škof kot prvi pastir Cerkve 
naše škofije izrekel zahvalo za skrb in oblikovanje 
bogoslužja s cerkvenim petjem, branejm Božje 
besede, ministriranjem, krašenjem, zakristanski 
službi, pomoč pri poučevanja verouka, gopodin-
sjki oskrbi župnišča, skrbi za župnjsko Karitas, 
ŽPS, ključarjem, gospodarskemu svetu, urejanju 
internetne strani, skrbi za pripravo in spravilo 
drv, pomoč pri vzdrževanju okolice in vrta ter 
številna druga dela, ki jih opravite pri župnijski 
cerkvi, župnišču in podružnicah. S hvaležnostjo 
se oziram v mesec maj, ko ste pri večih zna-
menjih organizirali in vodili v nedeljskih popol-
dnevih šmarnično pobožnost. Zahvala vsem, ki 
vzdržujete, krasite in skrbite za verska znamen-
ja v naši župniji. Hvala tudi za sodelavanje pri 
ohranjanju in obeleženju te duhovne in kulturne 
dediščine. V mislih imam vse, ki ste zaznamovani 
z boleznijo in drugimi zdravstvenimi tegobami, 
da zmorete preko te daritve biti blizu  Stvarniku 
nebes in zemlje.  Vam se še posebej priporočam 
v priprošnjo molitve za vse farane, da bi zmogli 
premagovati vse izzive in tegobe, ki jih prinaša 
življenje. 
Še posebej bi se rad zahvalil za nadaljevanje 
del pri urejanju notranjosti župnijske cerkve, 
s postavitvijo klopi v osrednjem delu svetišča. 
V župnijskem domu je bila zamenjana velika 
površina lesenega poda v nadstropju atrija. Za og-
revanje župnijskih prostorov in cerkve pa je bil 
dograjen sistem s pečjo na pelete in primernim 
zalogovnikom za skladiščenje pelet. Opravljena 
so bila mnoga drobna vzdrževalna dela, za kar se 
vam, prizadevni farani, še prav posebej zahvalju-
jem. Naj vam bo dobri Bog za vse bogat plačnik. 


