
KOLEDAR, GODOVI IN MAŠE, VERŽEJ – NOVEMBER - 2022 

Dan Prazniki, dogajanje Ura Mašni nameni 

NE 

6. 11. 

32. NEDELJA MED 

LETOM 

ZAHVALNA NEDELJA 

Monald,Koprski, duhovnik 

    7.00 

9.30 

17.30 

+ Marta Skuhala (dar Gelice z družino) 

Za župljane 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg.. 

PO 

7. 11. 

Ernest, opat 

Engelbert, škof 

7.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

po namenu darovalca 

TO 

8. 11. 
Bogomir, škof 

7.30  

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Mirko in Julika Petovar in sorodniki 

+ Amalija in Franc Rutar 

SR 

9. 11. 
Posvetitev lateranske bazilike 

7.30  

17.30    

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Oče Horvat, obl. 

+ Hedvika Vučko 

ČE 

10. 11. 

Leon Veliki, papež, cerkveni 

učitelj 

7.30 

17.30 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

Za ++ starše Dragico in Matija Kramberger 

PE 

11. 11. 
Martin, škof 

7.30 

  17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Ludvik Strajnšak, obl. in sorodniki 

+ Karl Kolarič (dar Miha in Jožice Caharijas) 

SO 

12. 11. 

Jozafat, škof, mučenec 

Emilijan (Milan), spokornik 

7.30   

17.30   

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Milan Štumpf, obl. 

+ Andrej Belak (hčerka Klavdija z družino) 

NE 

13. 11. 

33. NEDELJA MED 

LETOM 

MARTINOVA 

Stanislav Kostka, redovnik 

7.00 

9.30 

17.30 

+ Joško Maučec, greg. 

+ Marija Kodba 

(Marijanišče) + Justina Lašič, obl. 

PO 

14. 11. 
Nikolaj Tavelić, mučenec 

7.00 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Hedvika Vučko 

TO 

15. 11. 

Albert Veliki, škof, c. učitelj 

Leopold, knez 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

Na čast Svetemu Duhu za Darka 

+ Albina Bobnjar (dar Slavka Žalarja) 

SR 

16. 11. 

Marjeta Škotska, kraljica 

Gertruda (Jedrt, Jerica), red. 

    7.30 

17.30 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

Bogu in Mariji v zahvalo za dobro letino 

ČE 

17. 11. 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

    7.30             

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Jožefa Sovič in Marija (Marica) Kuhar, obl. 

+ Elizabeta Pozderec (ob godu) 

PE 

18. 11. 

Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 

7.30 

17.30 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Alojz Ferenc (dar Milice Rajnar, Mateje in Alenke 

Balažič) 

SO 

19. 11. 

Matilda, redovnica, mistikinja 

Neža Asiška, devica 

7.30 

17.30 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Frančiška Ogrizek, 30. dan 

NE 

20. 11. 

KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 

Edmund, kralj 

7.00 

9.30 

17.30 

+ Marijan Gaberc (dar družine Kardinar) 

Za župljane 

 (Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

   PO 
21.11. 

DAROVANJE DEVICE 

MARIJE 
7.30 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Ivica in Alojz Režonja in mož David 

Po namenu darovalca 



    

TO    

22. 11. 

Cecilija (Cilka), devica, 

mučenka 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Albina Bobnjar (dar Slavka Žalarja) 

+ Štefan Pozderec 

SR   

23. 11. 

Klemen I., papež, mučenec 

Dan Rudolfa Maistra, d. p. 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

Za + duhovnika Branka Ogrizek, 30. dan 

++ starši Dragica in Matija Kramberger 

ČE 

24. 11. 

Andrej Dung-Lac, duhovnik in 

drugi vietnamski mučenci 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

++ starši Katarina in Jože Marinič, obl. 

Na čast Božjemu usmiljenju za milost vere za Kristino 

PE    

25. 11. 

Katarina Aleksandrijska, 

devica 

7.30 

 

17.30   

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

Po namenu darovalca 

+ Katarina Pozderec 

+ Ladislav Kouter 

SO     

26. 11. 
Valerijan Oglejski, škof 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Franc Zadravec  (dar nečakinje Nataše z družino) 

+ Frenk, Helen in sin David 

NE 

27. 11. 

1. ADVENTNA NEDELJA 

Karitas 

Virgil in Modest, škofa 

7.00 

9.30 

16.30 

17.30 

Za župljane 

+ Kristina Panker in Marjan Rozmarič 

(Marijanišče) pobožnost zadnje nedelje 

 (Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

PO  

28. 11. 

Katarina Labouré, redovnica, 

vidkinja 

7.30 

 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg.   

Na čast Svetemu Duhu za Darka 

+ Hedvika Vučko 

TO   

29. 11. 

Filomen, mučenec 

Radogost, škof 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. 

+ Janez Duh, prva obl. 

+ Ivan  Šebjan (iz Lipovec), obl. 

SR   

30. 11. 
Andrej, apostol 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) + Joško Maučec, greg. (zadnjič) 

+ Andrej Belak (hčerka Karmen z družino) 

+ + Albina Bobnjar (dar družine Sarjaš) 

ČE 

1. 12. 
Karel de Foucauld, redovnik 

7.30 

17.30 

 

(Marijanišče) po namenu darovalca 

Aleksander Šijanec (dar sestre Mojce z družino) 

+ Karl Kolarič (dar Verice in Štefana Golob z družino) 

PE 

2. 12.  

Bibijana (Vivijana), mučenka 

Prvi petek 

7.30 

 

17.30 

(Marijanišče) po namenu darovalca 

Po namenu darovalca 

+ Mira Kuhar, obl. 

Ladislav Kouter 

SO 

3. 12.   

Frančišek Ksaver, duhovnik, 

apostol,- prva sobota 

7.30     
17.30 

 

 (Marijanišče) po namenu darovalca 

+ Franc Zadravec (dar Irme Kramberger) 

+ Sašo Mlinarič (dar Slavka in Elice Čirič z družino) 

NE 

4. 12. 

2. ADVENTNA NEDELJA 

Berbara, mučenka 

Janez Damaščan, duh., c. uč. 

7.00 

9.30 

 

17.30 

+ Veronika Arvaj 

+ Zvonko in Katarina Hladnjak 

 (Marijanišče) pobožnost zadnje nedelje 

(Marijanišče) za župljane 

    

    



OBVESTILA: 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE ZA OTROKE, KI TRPIJO. Molimo za otroke, 

ki trpijo – tiste, ki živijo na ulici, žrtve vojne, sirote – da bi jim bil omogočen dostop do 

izobraževanja in do doživljanje družinske topline. 

»Ne nalagajmo svoje krivde! Otroci niso nikoli nikakršna napaka!... Vse to so 

kvečjemu razlogi, da jih še bolj ljubimo, z večjo velikodušnostjo.« 

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA (6.11.) – ofer; – današnja nabirka je 

namenska za obnovo cerkve v Veliki Polani, ki bo postala romarska, ko bo Danijel Halas 

prištet med blažene. V njej bodo shranjeni posmrtni ostanki njegovega telesa. 

V mesecu novembru naj bi več molili za naše rajne sorodnike, dobrotnike, prijatelje. 

Sreda (9.11.) -  POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE, praznik 

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

Petek (11.11.) - sv. Martin, škof, človek velike ljubezni do revežev. 

Sobota (12.11.) – sv. Jozafat, škof, mučenec 

33. NEDELJA MED LETOM – MARTINOVA NEDELJA (13.11.), Svetovni dan ubogih;  

tudi začetek tedna zaporov – volitve predsednika RS.  

Torek (15.11.) – sv. Albert Veliki, škof in c. uč.; bl. Magdalena Morano, redovnica 

Četrtek (17.11.) – sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 

NEDELJA (20.11.) – JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA sklep tedna zaporov in 

začetek tedna Karitas. – volitve županov 

Ponedeljek (21.11.) – Darovanje Device Marije 

Torek (22.11.) – sv. Cecilija, devica, mučenka, zavetnica glasbe in pevskih zborov 

❖ Četrtek (24.11.)  – sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci; spomin MP. 

❖  Petek (25.11.) – sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka; spominski dan rajnih 

staršev salezijancev. 

❖ 1. ADVENTNA NEDELJA  – NEDELJA KARITAS (27.11.), Blagoslov adventnega 

venca; nabirka je za Karitas. 

❖ Sreda (30.11.) – sv. ANDREJ, apostol, praznik 

❖ Četrtek (1.12. – prvi četrtek, ob 17.00 molitvena ura za duhovne poklice 

❖ Petek (2.12.) – prvi petek, obisk in obhajilo bolnikov na domu, zvečer pobožnost na 

čast Jezusovemu Srcu 

❖ Sobota (3.12.) – sv. Frančišek Ksaver, duhovnik; - prva sobota - zvečer pobožnost 

na čast Marijinemu srcu. 

❖ 2. ADVENTNA NEDELJA; god sv. Barbare, mučenke, zavetnice rudarjev. 

❖ Še naprej upoštevajmo varovalne predpise pred nalezljivim covidom -19.  

 

     Župnija Veržej, 

Trg Slavka Osterca 7, 9241 Veržej 

     Odgovarja župnik Jože Pozderec 
     tel.: 041/231 918; joze.pozderec@rkc.si   
     TRR župnija: 02355-0254069420    
     TRR Karitas: 02343-0254188736    
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Oznanilo 

ŽUPNIJE SVETEGA MIHAELA VERŽEJ  

NOVEMBER 2022  

 

 

MESEC NOVEMBER  

smo začeli s praznikom Vseh svetih. Spomnili smo se naših bratov in sester, ki so po 

svojem zemeljskem življenju, živetem v skladu s Kristusovim evangelijem, že dosegli 

nebeško slavo, za katero si moramo mi še živeči na zemlji zelo truditi, da jo dosežemo. So 

nam pa ti naši svetniki zgled ter priprošnjiki in pomočniki pri Bogu.  

Drugi dan pa smo molili za tiste duše bratov in sester, ki se še očiščujejo v vicah. Cerkev 

nam daje možnost, da v prvih osmih dneh novembra lahko zanje pridobimo popolni 

odpustek in jim tako pomagamo čimprej v nebesa. 

Prva nedelja v novembru je zahvalna. 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, cerkovniku in 

ministrantom. Potem skupinam za čiščenje in krašenje, klenkarjem, zidarjem in njihovim 

pomočnikom, krovcu, električarju, sodelavkam Karitasa in gospe za pranje in likanje 

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

vaš dar v naravi ali denarju. Zahvala tudi mojim sobratom, posebej g. Duhu za redno 

spovedovanje. Po obhajilu bomo zapeli zahvalno pesem v zahvalo Bogu in ljudem. Naj 

zadoni iz iskrenega in hvaležnega srca. 

Pred nami je tudi teden zaporov (od 13. do 19.11.2022), ki se po vsem svetu vsako leto 

obhaja v okviru Katoliške cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. »Namen tedna 

zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih 

dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.« 

Teden Karitas (od 21. do 27.11.2022) pa nas bo spodbujal z geslom: Skupaj delajmo za 

dobro, ki je še posebno primerno za današnji čas. Zadnja nedelja bo 1. adventna nedelja 

in nedelja Karitas (27.11.2022). Nabirka te nedelje je za Karitas. 

VOLITVE. Mesec november bo letos zaznamovan tudi 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 glas za 

tistega kandidata, ki je brez vsake obremenitve in želi dobro slovenskemu človeku. Enako 

velja tudi za župane, biti morajo pošteni in delati za skupno dobro občanov.    J. P. 


