
Maše v prihodnjem tednu 

28. NEDELJA MED LETOM, 10.10.  

7.00: živi in + farani 

         + Tomaž, Matilda, Stane in Jože DIACI 

9.00: + Pavla, Konrad JAZBINŠEK, sin Rado in Rudolf ŠPAN 

10.30: + Antonija KRAJNC, 6. obl., in sorodniki 

PONEDELJEK, 11.10.,  sv. Janez XXIII., papež 

7.30: + Danica MAČEK 

         + Franc MAČEK 

TOREK, 12.10.,  sv. Maksimilijan Celjski, škof, muč. 

19.00: + Stanko ALEŠ, vsi ALEŠEVI in GOTARJEVI  

            + David TRUPI, obl., in starši NOVAK 

            + Dragica ŠUSTER 

SREDA, 13.10., sv. Koloman, mučenec 

7.30: + Marko BELEJ 

         + Franc JURKOŠEK 

          + Alojz POŽLEP in Jože GERŠAK (Bistrica ob Sotli) 

ČETRTEK, 14.10., sv. Kalist I., papež, muč. 

19.00: + Janez KRAŠOVEC, 14. obl., in Frančiška 

           + Jožefa in Franc LESJAK 

               za Božji blagoslov in Marijino varstvo 

PETEK, 15.10., sv. Terezija Velika, devica, c. uč. 

7.30: + Martin OJSTERŠEK 

19.00: + Karli BOUHA , ob 90. letnici rojstva 

           + Marija, obl., in Franc ZUPAN 

SOBOTA, 16.10., sv. Marjeta Marija Alakok, dev., red 

19.00: + Olga KRAJNC, 3. obl.           

           + Alojz KLINAR, starši Janez, Terezija, bratje Franc, Ivan in Fortunat ULAGA  

29. NED. MED LETOM, 17.10., misijonska ned. 

7.00: živi in + farani 

9.00: + starši Amalija, Jurij KLEZIN in sorodniki 

10.30: + Jože TUŠEK in sorodniki iz družine TUŠEK 

         + Peter VODIŠEK, 40. obl. 

Pismo slovenskih škofov za konec epidemije in edinost v Cerkvi                                                                                                              

Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da skupaj premagamo težko krizo 

epidemije in delitev med nami. Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da 

poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva 

kraj živete vere. V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja življenja po veri v 

Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je 

priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje epidemije v naši domovini in da 

začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da 

pokažemo odgovornost in sodelovanje. Vaši škofje 

 


