
46. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE SVETE MAŠE 

10. 11. 2019 
NEDELJA 

Leon Veliki 
papež 

2 Mkb 7,1-
2.9-14; 

 Ps 17,1.5-
6.8.15; 2  

Tes 2,16-3,5;  
Lk 20,27-38  

ob 9. uri 
za spreobrnjenje 

moža 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za +  Brajda in 

Kaladra 

11.11. 2019 
PONEDELJEK 

Martin 
škof 

Mdr 1,1-7;  
Ps 139,1-3.4-
6.7-8.9-10;  
Lk 17,1-6 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 
v zahvalo staršem 

 

ob 18. uri 
za + Franca 

Darkota in Angelo 

12. 11. 2019 
TOREK 

Jozafat 
Kunčevič 
mučenec 

Mdr 2,23-3,9; 
Ps 34,2-3.16-

17.18-19;  
Lk 17,7-10 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 20. uri 
ŠTUDENTSKA 

SV.  MAŠA 

13. 11. 2019 
SREDA 

Stanislav 
Kostka 

Mdr 6,1-11; 
Ps 82,3-4.6-

7;  
Lk 17,11-19 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
za brate laike 

 

 

ob 18. uri 
za + Ivana Baričič 

14. 11. 2019 
ČETRTEK 

Nikolaj 
Tavelić 

mučenec 

Mdr 7,22-8,1; 
Ps 

119,89.90.91.
130.135.175; 
Lk 17,20-25 

KAPELA 
ob 7.30:   

v dober namen 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 17.00 
za božji blagoslov 

bratov 

15. 11. 2019 
PETEK 

Albert Veliki 
škof in cerk. 

učitelj 

Mdr 13,1-9; 
Ps 19,2-3.4-

5;  
Lk 17,26-37 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za rajne  

(nov. pisma) 

16. 11. 2019 
SOBOTA 

Gertruda 
(Jerica) 
devica 

Mdr 18,14-
16;19,6-9; Ps 
105,2-3.36-
37.42-43;  
Lk 18,1-8 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za + Alojzijo 

Baričič 

17. 11. 2019 
NEDELJA 

Elizabeta 
Ogrska 

redovnica 

Mal 3,19-20; 
Ps 98,5-6.7-
8.9; 2 Tes 
3,7-12;  

Lk 21,5-19 

ob 9. uri 
za + Sonjo Sinčič in 

drage pokojne 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za + družine Lilija 

 

10.11.2019:  32 nedelja med letom:  BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE   
»Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek 
in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več 
mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja.« (Lk 
20,27-38). Z vsakim dnem smo bližje smrti. Naše življenje tukaj na zemlji je 
podobno peščeni uri, kjer se droben pesek skozi ozek vrat siplje na dno posode. 
In enkrat se bo iztekla vsa količina. Peščeno uro lahko po koncu obrneš in spet 
začne teči z nova. Našega življenja pa ne moremo obrniti. Kaj pa potem?! To 
je resnično in temeljno vprašanje našega življenja. In od tega odgovora je 
odvisno vse naše življenje tukaj in sedaj.  
PONEDELJEK, 11.11.2019: SVETI MARTIN, škof 

Sveti Martin je tudi pri nas zelo češčen svetnik in njemu je 
posvečenih več kot 70 cerkva. Znan je po svoji 
dobrodelnosti: pogosto ga upodabljajo, kako daje polovico 
svojega vojaškega plašča golemu beraču. Na nekaterih 
upodobitvah pa je ob njem gos. Sveti Martin je živel v 4. 
stoletju (316-397). Kot rimski častnik je postal kristjan in 
odšel je v sedanjo Francijo, kjer je bil posvečen v 
duhovnika in je bil goreč misijonar, zato so ga izvolili za 
škofa v mestu Tours. Legenda, ki je nastala kasneje, 
pripoveduje, da se je, ko je zvedel za to imenovanje skril 
med gosi, ki pa so ga izdale.  

 

PONEDELJEK po sveti maši je SREČANJE VSEH BRALCEV BOŽJE 
BESEDE IN VSEH, KI STE SE ODLOČILI, DA SE JIM PRIDRUŽITE. Srečanje 
bo v Monaldovi dvorani ob 18.30.  
 
ALKOHOLIZEM – BOLEZEN, SUŽNOST, TRPLJENJE Alkoholizem spada med 
največje slovenske socialne probleme. Je bolezen in ne napaka ali moralna šibkost. 
Gre tudi za bolezen, ki uničuje razumsko presojanje, zatemni življenjske cilje in pahne 
v krizo vere, morale in smisla življenja. V Sloveniji je po podatkih okrog 200.000 
alkoholikov. Ker je to tudi družbeno socialna bolezen, pomeni da so neposredno 
prizadeti tudi družinski člani. Tako bi lahko rekli, da ima vsak četrti med nami  
neposredno izkušnjo bolezni, ki je povezana z veliko občutji sramu, krivde, nevrednosti, 
nasilja, revščine… 
Prav zaradi take razsežnosti te bolezni, se je v družbi razvila zelo visoka toleranca na 
alkoholizem in je marsikaj »sprejemljivo«, na kar bi morali sicer odločno odreagirati, 
postavljati meje in človeku pomagati soočiti se z njegovo resnico in mu dati odgovornost 
za njegova dejanja. Vse drugo pomeni, da »mu pomagamo« piti. Samo resnica odpira 
pot zdravljenju, ker je zanikanje problema temeljna dinamika alkoholizma. 
Aimé Duval, francoski duhovnik v svoji avtobiografski knjigi Otrok, ki se je igral z 
Luno*, alkoholiku položi v usta naslednje besede: »Bolnik sem, vendar želim reči vsem 
tistim, ki bi me morali razumeti: Ni pošteno od vas, da me prezirate in me ne skušate 
razumeti, marveč me hočete izbrisati s seznama živih. Alkoholizem je bolezen, ne 
napaka. Je trpljenje, ne ugodje. Sužnost, ne šala.« 
*OTROK, KI SE JE IGRAL Z LUNO, založba Ognjišče /1983,2007/ 


