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PRAZNUJEMO ŽIVLJENJE ALI SMRT? 
 

»Halloween, dan mrtvih, vsi sveti«. Trije pojmi, ki jih druži isti datum v koledarju 

človekovih praznovanj, pa vendar jih deli globoka razlika v vsebini sporočila. 

 

Prvi je zakoreninjen v poganstvu. Govori o dušah umrlih prednikov, ki v zavetju 

noči sejejo strah med vraževerno ljudstvo. Današnji trgovini pa poleg božička in 

velikonočnega zajčka predstavlja predvsem velik del zaslužka. Drugi se napaja v 

ateizmu, pri katerem je smrt nepreklicni konec bivanja, pokojni pa le objokovanja 

vreden spomin. Tretji pa se razrašča iz vere v Boga, ki je vir neumrljive duše in kjer 

je smrt novo rojstvo za večno življenje v ljubezni Svete Trojice. Razlika je torej več 

kot očitna. Smrt proti življenju, tema 

proti svetlobi. Praznika vseh svetih in 

vernih rajnih sta dokaz, da se 

krščanstvo ne rojeva iz smrti, ampak 

iz smrti in vstajenja. Kristjan ne 

obsedi, jokajoč pod križem, ampak se 

z Jezusom vesel sreča ob praznem 

grobu Vstalega. Tu je naša moč, tu je 

naše veselje in tu je skrivnost 

praznika vseh svetnikov, ki se po 

Kristusovem zasluženju veselijo 

večnega življenja v nebesih. Ne le 

tistih, ki jih je Cerkev uradno 

postavila na oltar, pač pa predvsem 

tistih majhnih, preprostih, neznanih 

svetnikov, ki so 'utonili' v množici 

svetih: preprostih mater, mož, 

delavcev, študentov, starih, 

zapuščenih, bolnih, hromih, 

naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi 

…, ki so v preizkušnjah dozoreli za 



nebesa. Pri slednjih je prostor za naše priporočanje. Pri drugih vernih rajnih, tj. 

tistih, ki še potrebujejo očiščevanje v vicah, pa je naša priložnost, da jim z molitvijo 

in darovanjem svetih maš pomagamo, da dosežejo večno srečo v nebesih.  

 

Naj praznika vseh svetih in vernih rajnih torej ne bosta praznika žalovanja in 

strahu, ampak praznika priprošnje, molitve in veselega pričakovanja večnosti. 

  

                                                                                               kaplan Gašper 

 

RAZMIŠLJANJE 

 

SPRAVNA POBOŽNOST PETIH PRVIH SOBOT 

Na prihod kipa fatimske Marije romarice se bomo po priporočilu naših 

škofov dobro pripravili s pobožnostjo petih prvih sobot na fatimski način, kakor 

sta jo v posebnem razodetju sestri Luciji naročila Jezus in Marija, potrdil pa 

fatimski škof, pri nas pa prvič škof Gregorij Rožman. Tako bomo pripravljeni na 

posvetitev in izročitev posameznikov in družin Jezusovemu in Marijinemu Srcu na 

koncu obhajanja petih prvih sobot. To bo tudi prispevek k obhajanju stoletnice 

fatimskih sporočil, ki sta jih angel miru in Devica Marija dala trem pastirčkom in 

vsemu svetu v letih 1916 in 1917. 

Hkrati bo obhajanje petih prvih sobot s svojimi zakramentalnimi, spravnimi 

in molitvenimi prvinami znaten doprinos k obhajanju leta usmiljenja. K 

prvosobotni pobožnosti na fatimski 

način namreč spadajo: zakrament 

sprave, sveto obhajilo, molitev rožnega 

venca in petnajst minut premišljevanja 

ene ali več skrivnosti rožnega venca. V 

letu 2016 bomo obhajali tudi 

desetletnico treh najmlajših 

slovenskih škofij: celjske, 

murskosoboške in novomeške.  

Splošno pobožnost prvih sobot 

je že pred Fatimo priporočal papež sv. 

Pij X. in obstoji predvsem v prejemu 

svetega obhajila v zadoščenje 

Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Pri 

pobožnosti petih prvih sobot na fatimski 

način pa gre še za nekaj več. Poleg 

spovedi in svetega obhajila spada k 

pobožnosti petih prvih sobot tudi 

molitev enega dela rožnega venca in 

vsaj 15 minut premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca. Vse to 



izvršujemo v zadoščenje in spravo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in po njem 

Jezusovemu presvetemu Srcu.  

ZAČETEK. Najstarejši fatimski vidkinji Luciji se je 10. decembra 1925 

prikazala presveta Devica v svetlečem oblaku, ki je držala Jezuščka. V roki je imela 

s trnjem obdano srce. Trni, ki se zabadajo v to srce in ga vedno znova ranijo, 

pomenijo naše grehe. To je povedal tudi mali Jezus, ki je takrat rekel Luciji: »Imej 

sočutje do Srca tvoje presvete Matere, obdanega s trni, s katerimi ga 

nehvaležni ljudje nenehno prebadajo, ne da bi kdo napravil eno samo spravno 

dejanje, da bi jih izvlekel.« 

Marija je Luciji dala naročilo glede širjenja pobožnosti petih prvih sobot in 

obljubila tistim, ki jo bodo obhajali, milost zveličanja. Glavne Marijine besede se 

glasijo: »Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni 

ljudje nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si 

prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet 

mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili 

rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju petnajstih skrivnosti 

rožnega venca delali družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob 

strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«  

Pozneje je Jezus sam spodbujal sestro Lucijo, naj si prizadeva za razširitev 

pobožnosti petih prvih sobot. Ona je storila vse, kar ji je bilo mogoče, čeprav so se 

pokazale mnoge težave. Vse do konca svojega skoraj stoletnega življenja je 

pospeševala češčenje Marijinega brezmadežnega Srca. 

Pristojni leirijski (fatimski) škof je pobožnost petih prvih sobot razglasil v 

Fatimi 13. septembra 1939. Dal je natisniti tudi podobice naše Gospe z razlago te 

pobožnosti. Začela se je širiti med ljudmi po škofijah in župnijah, ne le na 

Portugalskem, ampak tudi drugod. Pri nas so jo prvič obhajali leta 1943.    

                                                                                         p. Anton Nadrah 

 

ODMEVI 

 

IZ ŽUPNIJSKEGA VRTCA 

ZA NOVEMBRSKO PRODAJO PRED  CERKVIJO 

 

Pred 25-imi leti se je na Vrhniki zgodilo nekaj zelo pomembnega. Vrata je odprl 

Župnijski vrtec. Dvomljivci so dejali: »Morda leto, več gotovo ne!« Nasprotniki so 

upali, da bo projekt propadel, ker mu pač ne pripada mesto v družbi. Redki pa so 

verjeli. Verjeli vase, v smisel in potrebo po takšnem vrtcu. Zaupali so v božjo 

pomoč, se trudili in molili.   

Seme je bila majhna hišica z nekaj otroki, to seme pa je preraslo v dve stavbi z 

desetimi skupinami pridnih, zvedavih, veselih otrok. 

Hvaležni smo za vse dogodke s katerimi smo padali in rasli, za vsakega otroka in 

starše, ki so bili in so del našega vrtca.  



Ob obletnici 25. dan vsakega meseca obeležimo z nekim dogodkom. Tako to 

postane zahvalni dan meseca. V novembru pa bo zahvalni dan prav na zahvalno 

nedeljo. 

Vzgojiteljice smo se odločile, da izdelamo lične izdelke in spečemo slastno pecivo. 

In kaj potem? Oboje boste na zahvalno nedeljo lahko s prostovoljnim prispevkom 

dobili vi in si tako polepšali dan. 

Vas zanima kje? Na stojnici pred cerkvijo. Vesele bomo, če bodo stojnice ostale 

prazne. Vabimo vas, da v torbico ali žep spravite nekaj evrov in se ustavite pri 

stojnici. Zbrana sredstva bomo porabili za  didaktični material. 

Hvala vam in Bogu.                                                                                                                                                    

                                                                 vzgojiteljice Župnijskega vrtca  

 

ZAHVALNA NEDELJA 

Hvaležnost je ena izmed 

pomembnih človeških 

kreposti, ki jo imamo ali 

ne. Lahko smo jo 

podedovali, lahko pa si jo 

privzgojimo. Že majhnega 

otroka je potrebno vzgajati 

za hvaležnost, da se zna 

zahvaliti za podeljene 

darove. In ne le, da se zna 

zahvaliti z besedami, 

temveč mora tudi s svojim življenjem pokazati, da je hvaležen. Morda besede ne 

povedo vedno vse hvaležnosti, lahko pa s svojim vedenjem in odnosom do 

bližnjega pokažemo, da smo hvaležni.    

Na tem mestu bi se rad Bogu najprej zahvalil za letošnje leto in vse sadove zemlje 

in narave. Večkrat tarnamo in negodujemo, a vsako leto prejmemo ravno prav 

sadov zemlje in narave. Hvala Bogu za vse dobre in iskrene ljudi, s katerimi živimo 

in delimo življenje, še posebej na področju vere in duhovnega. Hvala vsem, ki ste 

vero sprejeli in se resno trudite živeti z Bogom in z zavestjo, da smo odrešeni z 

Jezusovo smrtjo in vstajenjem. Zato hvala vsem župnijskim sodelavcem, ki 

pomagate pri življenju župnije. Hvala vsem zavzetim v različnih skupinah in 

gibanjih.  

Letos bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste pokazali veliko solidarnost pri obnovi 

župnišča, ki se trenutno bliža koncu. Veliko denarnih sredstev je bilo potrebno in 

jih bo še. Hvala vsem, ki vidite to potrebo in po svojih močeh pomagate. Bog vam 

vsem povrni.  

Hvala mojima najožjima sodelavcema v duhovniškem bratstvu, g. kaplanu 

Gašperju in duhovnemu pomočniku, g. Francu. Hvala za medsebojno podporo, 

sodelovanje in pomoč. 



Iskrena hvaležnost in zahvala velja tudi naši gospodinji, ge. Miji, ki z nesebično 

ljubeznijo skrbi za vse duhovnike na Vrhniki, kamor radi pridejo tudi sosednji 

župniki.   

Vam, dobri ljudje in verniki, Bog povrni za vsako vašo dobro delo in znamenje 

ljubezni! 

Na zahvalno nedeljo je običajno ofer za domače duhovnike. Letos ga bomo vsi 

duhovniki namenili za obnovo župnišča. Ta ofer vam v nedeljo, 8. novembra, lepo 

priporočam! 

 

župnik Blaž 

 

 

OBVESTILA IN VABILA 

 

NOVEMBRSKO SREČANJE DEKAVIRUS-a 
Mladi ste povabljeni na srečanje Dekavirus-a, ki bo v soboto, 7. novembra, ob 

20.00 pri sv. Lenartu na Vrhniki. Zbrali se bomo ob križu svetovnega dneva 

mladih, ki v letošnjem letu priprav na svetovno srečanje mladih v Krakowu potuje 

po slovenskih dekanijah. Križ bomo v procesiji nesli od cerkve sv. Lenarta do 

cerkve sv. Trojice, kjer bo sledila sv. maša. Z nami bo Oratorijski bend z Vrhnike. 

Po sv. maši bo sledilo sproščeno druženje ob čaju in drugih dobrotah. 

 

BLAGOSLOV KAPELICE V VELIKI LIGOJNI 

V soboto popoldne, 7. novembra, bomo s skromno slovesnostjo blagoslovili 

obnovljeno vaško kapelico, ki stoji na ovinku sredi vasi. Po več letih je dobila novo 

preobleko in nov sijaj. Ob 16.00 bo blagoslov kapelice, ob 17.00 bo sv. maša v 

cerkvi sv. Jurija. Po sv. maši se še bomo srečali ob pecivu. Lepo povabljeni!  

 

ŽEGNANJE PRI SV. LENARTU 

Sv. Lenart, zavetnik kar treh naših podružničnih 

cerkva, praznuje 6. novembra. Še posebej slovesno 

bomo praznovali pri Sv. Lenartu sredi Vrhnike, v 

nedeljo 8. novembra. Žegnanjska sv. maša bo tudi 

dopoldne ob 10.00.  

 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE KAPELICE V 

ŽAŽARJU 

V župnijski kroniki Podlipe kapelica ni omenjena. 

Govori se, da jo je dal zgraditi Pavletov iz Žažarja, 

Pelancov pa je dal svet. Na notranji steni je bila letnica 

1873. Pravijo, da je bila tega leta obnovljena. Obnovil 

jo je domačin Jurčkov. Na freski sv. Helene je naslikal 



sebe, stoji na lestvi. V notranjosti kapelice sta sv. Ana in Jaoahim z Marijo. Na levi 

steni je sv. Helena, na desni pa sv. Izidor. Na zunanji levi strani je upodobljena sv. 

Neža in na desni sv. Florijan. Pri obnovi so najprej sodelovali domačini, ki so 

izvedli zidarska in tesarska dela. Freske je po originalni predlogi naslikala Maša 

Bersan Mašuk.  

Blagoslov kapelice bo na zahvalno nedeljo, 8. novembra. Najprej bo v cerkvi sv. 

Ane sv. maša, nato pa blagoslov kapelice.   

 

SKUPINO MOŽ SV. JOŽEFA BO OBISKAL DR. MARIJAN PEKLAJ 
Skupina Mož sv. Jožefa vabi vse možakarje na redno srečanje skupine, ki bo v 

sredo, 11. novembra. Srečanje bomo začeli s sv. mašo ob 18.00. Po sv. maši nas 

bo nagovoril gost, dr. Marijan Peklaj. Je izjemni strokovnjak za razlago Svetega 

pisma. Spregovoril nam bo o prvih dveh vzklikih pri litanijah sv. Jožefa: SLAVNI 

SIN DAVIDOV. LUČ OČAKOV. Kaj pomenita? Zakaj slavni sin Davidov? In 

zakaj za sv. Jožefa rečemo, da je luč očakov? Na ta način bomo še bolj spoznali 

našega mogočnega priprošnjika pri Bogu. Zato ste vsi možje vljudno vabljeni, da se 

udeležite srečanja z dr. Peklajem. Povabite na srečanje še kakšnega kolega, 

prijatelja, znanca, soseda, če vam je nerodno, da bi prišli sami. 

 Boštjan Koprivec 

 

ŽEGNANJE NA ZAPLANI 

Martinova nedelja je praznik za našo župnijo na 

Zaplani. Že vrsto let se verni kristjani radi 

priporočajo sv. Martinu za svoje zvesto življenje po 

veri in darežljivosti. Povabljeni ste k slovesni sv. 

maši, ki bo ob 10.00.  

 

ŽEGNANJE V PODLIPI 

Naslednik na škofovskem mestu v Toursu (v sedanji 

Franciji) je bil sv. Brikcij. Umrl je 13. 11. 444. Zaradi 

svoje bogovdanosti in prizadevanja, da bi čimbolj po 

zgledu predhodnika sv. Martina vodil škofijo, si je 

zaslužil čast svetosti in oltarja.  

V Podlipi je cerkev posvečena temu svetniku. Zato bomo praznovali žegnanje v 

nedeljo, 15. novembra, s sv. mašo ob 9.00.  

 

Že dan prej pa bo celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Zato ste v 

soboto, 14. novembra, lepo povabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Razpored 

češčenja:  

ob 8.00 sv. maša in po njej češčenje vernikov iz Žažarja; do 10.00 sv. maša in nato 

češčenje veroukarjev do 11.30. Ob 16.00 bo ponovno izpostavljeno Najsvetejše. Ob 

17.00 bo sv. maša. Vsi verniki iz župnije Podlipa, lepo povabljeni! 



SV. CECILIJA – ZAVETNICA 

CERKEVENE GLASBE 

Sv. Cecilija, ki goduje 22. novembra, je 

zavetnica cerkvene glasbe. Ob tem dnevu 

se radi spomnimo vseh pevcev in 

glasbenikov v župniji.  

Vsem pevcem in organistom se v vseh 

župnijah, tj. na Vrhniki, v Podlipi in 

Zaplani, lepo zahvaljujem za vso 

požrtvovalnost, čas in pripadnost župniji, 

ko pojete. »Kdor poje, dvakrat moli!«  

Na to nedeljo bomo nedeljske puščice na 

Vrhniki, v Zaplani, in Žažarju namenili za 

glasbeno dejavnost v župniji. 

Sv. Cecilija, prosi za nas! 

                                                                               

župnik Blaž 

          

 VABILO 

Župnijska Karitas vabi župljane na blagoslov prenovljenih kletnih prostorov. 

Namenjeni bodo za shranjevanje hrane. 

Blagoslov bo 17. novembra ob 17.00. 

Prav tako vas vabimo na predavanje Kako 

pomagati starejšim. Predaval bo g. Janez 

Kompare. Starejši so potrebni raznovrstne 

pomoči, zato se nam pridružite 18. novembra 

po sv. maši v Beli dvorani župnijskega vrtca. 

Leto je naokrog in dobrodelni koncert DVA NOVČIČA je tu. Vabimo vas, da 

pridete poslušat nastopajoče, ki so se odrekli honorarju. Izkupiček bo namenjen 

nakupu hrane. Koncert bo 21. novembra ob 18.00 v Cankarjevem domu. Se 

vidimo na koncertu.  

38. EVROPSKO SREČANJE MLADIH 

Letošnje evropsko srečanje mladih v duhu taizéjske duhovnosti bo potekalo od 26. 

decembra 2015 do 3. januarja 2016 v Valenciji (Španija). Namenjeno je mladim od 

16. do 35. leta. Če bi želeli novo leto preživeti v družbi mladih kristjanov iz vse 

Evrope ter obenem obiskati še Marseille (Francija) in Genovo (Italija), se prijavite 



do 13. novembra  (cena: 155 € ob prijavi in 55 € solidarnostnega prispevka ob 

prihodu v Valencijo), najkasneje pa do 27. novembra 2015 (cena je po 13. 

novembru višja: 165 € in 55 € solidarnostnega prispevka ob prihodu v Valencijo). 

Več informacij in prijavnico lahko najdete na www.drustvo-skam.si/esm. Vaša 

vprašanja v zvezi s srečanjem lahko naslovite na taize@drustvo-skam.si ali na 

01/426 84 77. 

 

SVETOVNI DAN MLADIH, KRAKOW 2016 

Svetovno srečanje mladih bo potekalo na Poljskem pod geslom Blagor usmiljenim, 

kajti usmiljenje bodo dosegli (Mt 5,7). Na voljo je že poslanica papeža Frančiška: 

http://katoliska-cerkev.si/blagor-usmiljenim-kajti-usmiljenje-bodo-dosegli-mt-57. 

Srečanje je namenjeno mladim od 14. do 30. leta starosti. Svetovni dan mladih je 

sestavljen iz dveh delov: dnevi po poljskih škofijah in teden v Krakowu. Mladi se 

lahko udeležite obeh ali samo drugega dela. Dnevi po škofijah se začnejo 20. julija 

2016 in trajajo do 25. julija 2016, nato pa nastopi drugi del v Krakowu, ki bo 

potekal med 26. in 31. julijem 2016. Cena: 392 €  (oba dela, 19. julija – 1. avgusta 

2016); 323 € (samo drugi del, 25. julija–1. avgusta 2016). Cene veljajo za prijave, 

oddane do 18. januarja 2016, po tem roku bodo cene višje za 50 €). Zadnji rok za 

prijavo je 11. maja 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani www.drustvo-

skam.si/sdm, kjer najdete tudi več informacij o srečanju. 

 

MARIJINI OTROCI – SKUPINA ZA VSE BOŽJE IN MARIJINE OTROKE 
Otroška molitev je najčudovitejša molitev, ker je preprosta, čista, nedolžna in 

prisrčna. Zato ste vsi otroci, mladi in cele družine, lepo povabljeni, da si ob sobotah 

vzamete 15–20 minut časa, da skupaj prosimo, se zahvaljujemo in pojemo Mariji in 

Jezusu. Pred letom usmiljenja spoznavamo s. Favstino Kowalsko, glasnico božjega 

usmiljenja. Lepo vabljeni, da pridete na naša srečanja, ki so vsako soboto ob 

10.30 v cerkvi.  
 Boštjan Koprivec 

  

AGAPE – ŽE TRI LETA V NAŠI ŽUPNIJI 
Skoraj 3 leta vsako nedeljo po sv. maši ob 10.30 poteka Agape. Naj ponovimo: 

agape je ena izmed grških besed za ljubezen in opisuje najplemenitejšo 

in najglobljo obliko ljubezni. Predstavlja najpopolnejšo in brezpogojno ljubezen 

Boga do nas, ljudi. Zato se je ta izraz v zgodnjih Cerkvah uporabljal za skrivnostni 

»obed ljubezni«, za nebeško gostijo, za evharistijo ter za odmev na ta obed po 

evharistiji, ko so se kristjani družili, se spodbujali, molili ...  

Ravno v tem hitrem času je lakota po Bogu in pristnih medsebojnih odnosih še 

toliko bolj izrazita. Še vedno ste vabljeni, da bi vsako nedeljo po sv. maši ob 

10.30, po popolnem obedu ljubezni, tj. po evharistiji, nadaljevali z druženjem pred 

cerkvijo kot odmevom na nebeško gostijo, ko veselo novico delimo tudi drug z 

drugim. Vabljeni ste, da prinesete kakšno malenkost (sadje, pecivo, sok, sok za 

http://www.drustvo-skam.si/esm
mailto:taize@drustvo-skam.si
http://katoliska-cerkev.si/blagor-usmiljenim-kajti-usmiljenje-bodo-dosegli-mt-57
http://www.drustvo-skam.si/sdm
http://www.drustvo-skam.si/sdm


odrasle ...), se za trenutek ustavite ter spregovorite besedo ali dve z brati in 

sestrami v Kristusu. Naj vam ta »agape« da moč za prinašanje Kristusa v naše 

domove, soseske, šole, delovna mesta ... 

 Boštjan Koprivec 

  

BOLJŠE OD TV-DNEVNIKA 
Zamenjajte Dnevnik in druge televizijske novice, ki puščajo naše srce nemirno, za 

druženje v skupini Svete družine. Slišali boste vesele novice in vaše srce bo veliko 

bolj umirjeno kot po gledanju televizije. Če želite mnogo bolje izkoristiti uro in pol 

svojega življenja, ste vabljeni, da pridete vsak torek ob 19.00 v Cukaletovo 

dvorano. 
Boštjan Koprivec 

 

DRUGOD OPRAVLJENE  SV. MAŠE: 

+Jakob Baksa, za zdravje in zdravo pamet, v zahvalo za življenje, +Franc in 

Frančiška Caserman, obl., +Andrej Caserman, obl., +Gašper Caserman, obl., 

+Metod Caserman, obl., +Gothard Ferme, za prijatelja +Aleša Hribarja in za mir in 

blagoslov v družini.   

 

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO 

V ŽUPNIJI VRHNIKA: 

Dragica Molk, roj. 1948, Verd 110 

Ana Hranić, roj. 1940, Cesta 6. maja 10 

Aleš Hribar, roj. 1972, Drenov Grič 126 

Borut Kikelj, roj. 1966, Blatna Brezovica 39 B 

V ŽUPNIJI ZAPLANA: 

Marija Marolt, roj. 1941, Jamnik 37 

 

BOŽJI OTROCI SO POSTALI 

V ŽUPNIJI VRHNIKA: 

Oskar Remškar, Tržaška cesta 48, Vrhnika  

Janez Japelj, Velika Ligojna 42, Vrhnika 

Tai Rivo, Maistrova 5, Litija 

Neja Zalaznik, Stara cesta 42, Vrhnika 

Maja Zdešar, Velika Ligojna 35 B, Vrhnika 

 

V ŽUPNIJI ZAPLANA: 

Jernej Malavašič, Ograje 19 A 

Klara Munih, Mizni dol 81 

Ajda Kemperle, Zaplana 31 

 
 



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI ZAPLANA 

Pon., 2. 11.  
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

17h  +Mivškovi, Zaplana 59 

Pet., 6. 11. 
Lenart, opat – prvi petek 

17h  +Malavašičevi 

Sob., 7. 11. 
Engelbert, škof – prva sobota 

830  +Ivan Trček 

Ned., 8. 11.  
32. NEDELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA 

9h  +starši in Milan, obl., Možina 

Sre., 11. 11.  
Martin iz Toursa, škof 

17h +Jelovškovi 

Sob., 14. 11. 
Nikolaj Tavelić, škof 

830  – v zahvalo za 50 let življenja in +Mišo 
Vasić 

Ned., 15. 11.  
33 NEDELJA MED LETOM – 
MARTINOVA 

10h  +Ivana Možina, obl. 

Sob., 21. 11. 
Darovanje Device Marije 

830 – Marija Marolt, 30. dan  

Ned., 22. 11.  
KRISTUS, KRALJ 
VESOLJSTVA 

9h  +Franc Gabrovšek in Frančiška Dolenc 

 
MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI PODLIPA 

Pon., 2. 11.  
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

18h Podlipa – po namenu svetega očeta 
19h Žažar – za vse duše v vicah 

Pet., 6. 11. 
Lenart, opat – prvi petek 

18h Podlipa – Marija Jereb 
19h Žažar +Frančiška Mole, obl. 

Ned., 8. 11.  
32. NEDELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA 

8h Podlipa +Marija Spagari  in Janez Brenčič 
10h Žažar +Antonija Hladnik 

Tor., 10. 11. 
Leon Veliki, papež 

18h Podlipa +Božidar Vehar, obl. 
19h Žažar +Franci in Janko Zamejc  

Sre., 11. 11.  
Martin iz Toursa, škof 

18h Podlipa +Marija Troha, obl. 
19h Žažar +Ivan Božič 

Sob., 14. 11. 
Nikolaj Tavelić, škof 
CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA 

8h Podlipa +Ivanka Krvina, obl. 
10h Podlipa +Leopold Trček, Smrečje 9 
17h Podlipa +Jože in Marjanca Gaberšek, obl. 

Ned., 15. 11.  
33. NEDELJA MED LETOM – 
BRIKCIJEVA 

 
9h Podlipa +Julka Kosič 
 



Tor., 17. 11. 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

18h Podlipa +Albina in Ludvik Žitko 
19h Žažar + Marija Zamejc in Marija Petrovčič 

Pet., 20. 11. 
Edmund, kralj 

18h Podlipa +Terezija in Stanislav Brenčič 
19h Žažar +Katarina, Janez in Neža Slabe 

Ned., 22. 11.  
KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 

8h Podlipa +Bernarda in Anton Železnik 
10h Žažar +Franc in Pavlina Slabe 
 

 
MAŠNI NAMENI OD 2. 11. DO 22. 11. 2015 

 

Pon., 2. 11.  
SPOMIN VSEH VERNIH 
RAJNIH 

9h – Marija Leskovec 
17h Velika Ligojna +Frančiška, obl., in starši Ogrin  
18h  +Avguštin Žnidaršič, obl. 

Tor., 3. 11. 
Viktorin Ptujski, škof 

17h Verd +Angelca Babič 
17h Blatna Brezovica +Borut Kikelj, 7. dan  
18h  +Dragica Molk, 30. dan  

Sre., 4. 11.  
Karel Boromejski, škof 

17h Sv. Lenart +Franc, Joži in starši Vonča 
17h Verd +starši Dobrovoljc 
18h  +Janez Kovačič  
       +Tatjana Križaj, obl. 

Čet., 5. 11.  
Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika 

17h Stara Vrhnika +Alojz Slabe 
17h Verd +starši Furlan 
18h +Dušan Ficko  

Pet., 6. 11. 
Lenart, opat – prvi petek 

17h Sinja Gorica +Ivanka in Franc Jeraj, obl. 
18h  +Marija, Bela in brat Vinko Kuzmič 
      +Ivan Petkovšek, obl. 

Sob., 7. 11. 
Engelbert, škof – prva sobota 

17h Velika Ligojna +Marija Mele, obl. 
18h – za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice 
 

Ned., 8. 11.  
32. NEDELJA MED LETOM 
– ZAHVALNA 

730 +Nikolaj in Ivanka Brenčič in teta Minka 
9h +Karel in Elizabeta Završnik 
10h Sv. Lenart – v čast sv. Lenartu za sosesko 
1030 +Franc Oblak 
18h Sv. Lenart  – v zahvalo čebelarjem 

Pon., 9. 11.  
Posvetitev lateranske bazilike 

17h Stara Vrhnika +Leopold in Angela Rode 
17h Blatna Brezovica +Ivanka Jeraj 
18h +Frančiška Coren 

Tor., 10. 11. 
Leon Veliki, papež 

17h Velika Ligojna +Slavka in Alojz Jelovšek, obl. 
18h +Marjan Markelj 

Sre., 11. 11.  
Martin iz Toursa, škof 

17h Sv. Lenart – v čast Materi Božji, kraljici miru (Kenda) 
17h Verd +Marija Markelj 
18h +Jože Kogovšek, obl. 



Čet., 12. 11.  
Jozafat Kunčevič, škof 

17h Blatna Brezovica +starši Gostiša, Bl. Brezovica 39 
17h Stara Vrhnika – za vse žrtve revolucije 
18h +Marija Sedej 

Pet., 13. 11. 
Stanislav Kostka, redovnik 

17h Velika Ligojna +Ana in Valentin Novak, obl. 
17h Stara Vrhnika +Stane Kavčič 
18h +Marko Koprivec, obl. 

Sob., 14. 11. 
Nikolaj Tavelić, škof 

17h Vel. Ligojna +Jurij Sedej, obl 
18h  +Marija in Frančiška Tešar 

Ned., 15. 11.  
33. NEDELJA MED LETOM 

730 – za žive in pokojne župljane 
9h +Leopold in Frančiška Rus, obl. 
1030 +Marija in Martin Podvratnik 
18h Sv. Lenart +Franc Lenaršič 

Pon., 16. 11.  
Marjeta Škotska, kraljica 

17h Verd +Martinovcovi 
17h Stara Vrhnika +Silvija, obl., in vsi iz družine Pust 
18h +Elka, obl., in vsi Popit 

Tor., 17. 11. 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

18h – za žive in pokojne sodelavce Karitas 
      +Marija Jelovšek 
      +Marija Leskovec   

Sre., 18. 11.  
Posvetitev bazilike sv. Petra 
in Pavla 

17h Sv. Lenart +Gutnikovi (Sinja Gorica) 
17h Lesno Brdo – v čast bl. Antonu Martinu Slomšku 
18h +Anton, obl., in Marija Jerina 

Čet., 19. 11.  
Matilda, redovnica 

17h Verd +Mici Petrič 
18h +Anton Dolenc 
       +starši in sin Janez Slavec 

Pet., 20. 11. 
Edmund, kralj 

18h +Marija Šebenik 
       +Marta Kozel 

Sob., 21. 11. 
Darovanje Device Marije 

17h Velika Ligojna +starši Leben 
18h  +Katarina in Alojz Rus 
       +Mihael in sin Marko Mele 

Ned., 22. 11.  
KRISTUS, KRALJ 
VESOLJSTVA 

730  +starši in sorodniki Malovrh 
9h +Cecilija in sorodniki Kavčič – Dojnovi 
1030 – za žive in pokojne župljane 
18h Sv. Lenart +starši Malovrh 

 

URADNE URE V ŽUPIJSKI PISARNI: Ponedeljek od 8.00 do 10.00, torek od 18.00 
do 19.00, v četrtek od 8.00 do 10.00 in v petek od 17.00 do 18.00. 

 
 
 

Izdal in odgovarja: Župnija Vrhnika, Voljčeva 21, Blaž Gregorc, žpk.; Tel.: 01/750 –27-50; GSM 031 361 204 
E-mail: blaz.gregorc@guest.arnes.si; http://zupnije.rkc.si/vrhnika/ prispevke pošljite tudi na e-naslov:  

semrov.mirjam@gmail.com 
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