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Nedelja 31. nedelja med letom – zahvalna nedelja 3. november 

 Danes je 31. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Godujeta: Viktorin Ptujski, 
škof in mučenec ter Just, mučenec. 

 Današnja nedelja je zahvalna nedelja. Pri sveti maši se ne bomo zahvaljevali le za 
letošnje pridelke, ampak za različne darove, ki smo jih bili deležni v tem letu. Vse, kar 
smo in kar imamo je namreč Božji dar. Vsaka zahvala pa je hkrati tudi prošnja, da bi 
nas Bog še naprej blagoslavljal in krepil našo vero. Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujem vsem, ki po svojih močeh prostovoljno pomagate v župniji. 

 V tednu, ki je za nami, smo praznovali praznik Vseh svetih in Vernih duš dan, ko smo 
molili za pokojne starše, brate, sestre, sorodnike, prijatelje in župljane. Prav je, da se 
jih ne spominjamo le en dan v letu, zato smo v mesecu novembru bolj povezani z njimi 
v naših molitvah in prošnjah. Oni so sedaj naši priprošnjiki pri Bogu, če pa še niso 
dosegli nebes, jim bo naša molitev pomagala, da bodo večno srečo čim prej dosegli. 

 Za nami so »krompirjeve počitnice« in otroci bodo od jutri naprej spet v šolskih 
klopeh. Tudi verouk bo od jutri naprej po ustaljenem urniku. 

 Salezijanskega duhovnika Jožeta Andolška, ki med počitnicami z zdravniki, profesorji 
in dijaki organizira prostovoljno misijonsko delo med najbolj revnim področjem 
Etiopije, podpiramo s prispevki od misijonske tombole. 6. novembra bo ob 19.00 
zvečer v kranjski Mestni knjižnici imel predavanje o Etiopiji. Kogar to zanima je lepo 
vabljen na srečanje. 

 Naslednja nedelja je Martinova nedelja in v naši župniji smenj. Slovesna sveta maša bo 
ob 8.30 in po njej druženje ob cerkvi. Kot običajno ste pridne gospodinje naprošene, da 
nas pogostite z obloženimi kruhki, potico in pecivom. Za pijačo bo poskrbljeno. 

 Naslednjo nedeljo nas bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote. Ta zveza je aktivno vključeno v pomoč brezdomcem v Sloveniji. S pomočjo 
Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo hiše za družino brez doma. 
Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije na temo "Narava nas uči",  je 
10 evrov. Vabljeni, da podprete akcijo. 

 Dobili smo Marijanski koledar za leto 2020. Na razpolago je v župnijski pisarni. Cena 
je 2,50 €. 

 V mesecu novembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi. 
Nedelja 
730 Tenetiše 
 
830 

31. nedelja med letom – zahvalna nedelja 
1. za + Manco in Janeza Hribarja (obl.) 
2. za ++ Jožove, starše Pušar in Sonjo Rode 
za + Cilko Teran, dar sosedov 

3. november 

Ponedeljek 
1800 

Karel (Drago) Boromejski, škof; Emerik Ogrski, kralj 
za + Angelo Markun 

4. november 

Torek 
1800  

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 
za + Kovačevo Angelo z Bašlja 

5. november 

Sreda 
1800 

Lenart, opat; Demetrijan (Mitja), škof 
za + Franco in Jožeta Gregorca 

6. november 

Četrtek 
 

Engelbert, škof; Vincenc Grossi, duhovnik 
ni svete maše 

7. november 

Petek 
 

Gotfrid (Bogomir), škof; Janez Duns Skot, teolog 
ni svete maše 

8. november 

Sobota 
1900 

Ursin, škof; Teodor (Božidar, Darko), mučenec 
1. za + teto Franco Štefe in vse ++ Mlinarjeve 
2. za + mamo Frančiško (obl.), očeta Janeza in dva brata Stare 

9. november 

Nedelja 
730 Tenetiše 
830 

32. nedelja med letom 
za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr ter vse ++ Cimprmanove 
za + Francko Zupan 

   10. november 

čiščenje in 
krašenje  

Trstenik – Matevž Zupan 
Tenetiše –  

9.  november 


