
OZNANILA 
32. NEDELJA MED LETOM 

ZAHVALNA NEDELJA 

6. november 2022 
GODOVI:  

Ponedeljek (7.11.): sv. Ernest, opat in sv. Engelbert, škof 

             Torek (8.11.): sv. Bogomir, škof 

Sreda (9.11.): Posvetitev lateranske bazilike, praznik 

Četrtek (10.11.): sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Petek (11.11.): sv. Martin, škof 

Sobota (12.11.): sv. Jozafat, škof, mučenec; Emilijan (Milan), spokornik 

  Nedelja (13.11.) –33. NEDELJA MED LETOM – MARTINOVA NEDELJA; goduje sv. 

Stanislav Kostka ta dan je tudi svetnovni dan ubogih. 

 Danes je zahvalna nedelja. Bogu in ljudem se želimo zahvaliti za obdarovanost. 

Otroci svojim staršem, učiteljem, katehetom in seveda tudi drug drugemu. Za 

sodelovanje pri sv. maši se zahvaljujem: mladinskemu pevskemu zboru in pevovodji 

mag. Petri Ivančič, g. Frančku Rozmariču, bralcem in bralkam Božje besede, 

katehistinjam, cerkovnikom, pobiralcem in ministrantom. Potem skupinam za 

čiščenje in krašenje, klenkarjem, zidarjem in njihovim pomočnikom, mizarju, krovcu, 

električarju, pleskarju, sodelavkam Karitasa in gospe za pranje in likanje cerkvenih 

prtov in prtičkov. Iskrena zahvala tudi za vsako vašo prijazno besedo, za vsak vaš 

dar pri sv. maši. ali osebno župniku, v naravi ali denarju. Zahvala tudi mojim 

sobratom, posebej g. Duhu za redno spovedovanje. Sedaj pa naj zadoni iz 

iskrenega in hvaležnega srca. pesem Tebe Boga hvalimo.  

 Hvala 7. skupini za čiščenje in krašenje cerkve. Lepo so nam okrasili cerkve z darovi 

zemlje in dela. Na vrsti je 1. skupina.  Zahvala tudi Leonu Bruncu za cvetje. 

 Ta teden bo spet redni verouk, ker je počitnic konec. 

   VOLITVE. Mesec november bo letos zaznamovan z volitvami. Najprej z volitvami 
za predsednika države in potem še s krajevnimi volitvami županov. Molimo k 
Svetemu Duhu za razsvetljenje; naj pride v nas njegova milost in njegova modrost, 
da bomo svoj glas dali tistemu, ki zagovarja krščanske vrednote, ceni družino in 
njene svete temelje, ki ne zavrača življenja, ampak ga sprejema in ceni. Predsednik 
države naj bo najprej človek, ki ljubi svojo domovino in narod, je razgledan, umirjen, 
trezen in moder, ki bo dobro vodil Slovenijo in dvignil njen ugled v Evropi in v svetu. 
Pojdimo na volitve in oddajmo svoj glas kandidatu, ki želi dobro slovenskemu 
človeku. Enako velja tudi za župane, biti morajo pošteni in delati za skupno dobro 
občanov.   

 
  

 

 



SPORED SVETIH MAŠ  
32. NEDELJA MED LETOM 

ZAHVALNA NEDELJA 

6. november 2022 
 

32. NEDELJA  

MED LETOM 

ZAHVALNA 

6. NOVEMBER 

7.00 

9.30 

 

17.30 

+ Marta Skuhala (dar Gelice z družino) 

Za župljane in okoljske 

 

(Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

PONEDELJEK 

7. NOVEMBER 

7.30 

 

(Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

Po namenu darovalca 

TOREK 

8. NOVEMBER 

7.30   

17.30 

(Marijanišče)  + Jožko Maučec, greg. 

+ Mirko in Julika Petovar in sorodniki 

+ Amalija in Franc Rutar 

SREDA 

9. NOVEMBER 
 

7.30 

17.30  

(Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

+ oče Horvat, obl. 

+ Hedvika Vučko 
 

ČETRTEK 

10. NOVEMBER 

7.30 

17.30  

( Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

++ starši Dragica in Matija Kramberger 

Po namenu darovalca 
 

PETEK 

11. NOVEMBER 

7.30 

17.30 

(Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

Ludvik Strajnšak, obl. in sorodniki 

+ Karl Kolarič (dar Miha in Jožice Caharijas) 

SOBOTA 

12. NOVEMBER 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Jožko Maučec, greg. 

+ Milan Štumpf, obl. 

+ Andrej Belak (dar hčerke Klavdije z družino) 

33. NEDELJA 

MED LETOM 

MARTINOVA 

13. NOVEMBER 

      7.00 

9.30 

 

17.30  

+ Jožko Maučec, greg. 

+ Marija Kodba 

 

(Marijanišče) + + Justina Lašič, obl.. 

 

 
 

 


