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28. NEDELJA MED LETOM, 13. 10. 2019 
 

NEKATERI GODOVI  
Ponedeljek: Kalist I., papež in mučenec 
Torek: Terezija Velika, redovnica in cerk. učiteljica 
Sreda: Marjeta Marija Alakok, redovnica  
Četrtek: Ignacij Antiohijski, škof in mučenec  
Petek: Luka, evangelist   
Sobota: Pavel od Križa, duhovnik  
NEDELJA: 28. NEDELJA  - MISIJONSKA  
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (13.10.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek ob 18h: Marija in Martin Šturm  
Torek ob 18h: Jože Šubic, obletna  
Sreda ob   7h:  Ustanovna maša   
Četrtek ob 18h: Matija Galičič, obletna  
             Molitev pred Najsvetejšim  
Petek ob 18h: Maks Primožič in Frančiška Kozelj 
Sobota ob 18h: Jakob Potočnik, obletna  
NEDELJA (20.10.)        ob   9h: Za farane  
 

• Nadaljevanje: skupno romanje slovenskih in hrvaških vernikov bo v soboto, 19. 
oktobra 2019, v Krašić, rojstno župnijo blaženega Alojzija Stepinca, zagrebškega 
nadškofa in kardinala (nedaleč od Karlovca). 

Slovesno somaševanje slovenskih in hrvaških škofov in duhovnikov bo ob 11. 
uri vodil zagrebški kardinal Josip Bozanić. Nagovor med mašo bo imel mariborski 
nadškof Alojzij Cvikl, na koncu slovesnosti bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore 
hrvaške gostitelje povabil na osmo srečanje, ki bo predvidoma leta 2021 v 
Sloveniji.  

Uvodni duhovni program v Krašiću, ki se bo začel ob 9.30, bodo pripravili 
bogoslovci zagrebškega in ljubljanskega semenišča. Bogoslužje bo potekalo na 
trgu pred cerkvijo. Pred in po slovesnosti bo mogoče v cerkvi obiskati Stepinčevo 
kapelo, v župnišču pa si ogledati spominske sobe, kjer je kardinal živel v hišnem zaporu 
in tam tudi umrl.  

 Romarski avtobus bo odpeljal ob 5.30 iz Žirov, prijavite se meni do srede 
zvečer. Malico imejte s seboj, lahko boste pa dobili malico za 5 evrov tam. Cena 
romanja je 15 evrov (če plačate meni).   

Kot je znano, je bl. Alojzij Stepinac zelo zaslužen za slovenske duhovnike, 
ki so jih Nemci med drugo svetovno vojno izgnali na Hrvaško. Kar 534 
slovenskim duhovnikom je našel zatočišče v župnijah zagrebške nadškofije. 
Največ jih je bilo iz tedanje mariborske škofije (preko 300), sledijo duhovniki iz 
tedanje ljubljanske škofije potem pa še redovniki iz različnih skupnosti.   
    »Njegovo ime bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovini mariborske 
škofije,« je zapisal nekdanji mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, ki je bil tudi 
sam med izgnanimi duhovniki. 
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• Oktober 2019 – izredni misijonski mesec.  
Papež Frančišek želi z razglasitvijo izrednega misijonskega meseca: 
- Osebno srečanje slehernega vernika z Jezusom Kristusom, ki je živo navzoč v 
svoji Cerkvi po Evharistiji, branju Božje besede ter osebni in občestveni molitvi; 
 - Razširiti pričevanje svetnikov misijonarjev (že razglašenih in v postopkih) 
-  Svetopisemsko, katehetsko, duhovno in teološko izobraževanje in usposabljanje 
za misijonsko dejavnost 
- Konkretna pomoč – zavzetost vse Cerkve, da bo skrbela za »stroške« širjenja 
evangelija, versko izobraževanje in misijonsko osveščanje, še posebej v najbolj 
revnih občestvih Cerkve, zato gre nabirka prihodnje misijonske nedelje za potrebe 
misijonov.  

• Brezplačne raziskovalno – ustvarjalne delavnice na škofijski klasični gimnaziji v 
Šentvidu bodo 28. in 29. oktobra od 8. do 15. ure. Na voljo bo tudi brezplačno 
kosilo. Več informacij in prijave na spletni strani www.stanislav.si (glej plakat!). 

• Še enkrat: nekatere revije, ki prihajajo na naš naslov so zadaj na mizici. Poglej in 
vzemi, morda ti bo kaj všeč, morda boš tudi kaj naročil… 
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