
 

Datum d godovi 
 

ura namen 
16. 8. P Rok, romar  20  Danijela Ožek 
17.8. T Hijacint, duh.  20 za ozdravitev notranjih ran 
18. 8. S 

 

Helena, cesarica  20 Bernarda Jaklič 

19. 8. Č 
 

Ludvik, škof   20 Jožef Pekolj (Artmanja vas) 
20. 8. P Bernard, opat  20 Slavka in Tone Grabnar 
21. 8. S 

 

Pij X., papež  20 +Kužnik (Vrbovec) 
 

22. 8. 

 

N 
 

Nedelja  - 
21. med letom 

         
                                  
 
 

                                            8            
 10  

 

za žive in rajne farane 
dr. Perpar in Majda Železnik 
 

23. 8. P Roza, 
redovnica 

  19 Alojzija Strajnar ter Miklič 
Frančiška in Jože 

24. 8. T 
 

Jernej, apostol  19 Korita: za odvrnitev hude ure 
25. 8. S 

 

Ludvik IX., kralj  19 Mavricij: za svobodo 
26. 8. Č 

 

Ivana Bichier  19 Jožica Barle, 1. obl. in Dolfe 
27. 8. P 

 

Monika, mati  19  Ana Murn (Vrbovec) 
28. 8. S 

 

Avguštin, škof  19 Franc Glavan 
 

29. 8.  

 

N 

 

Nedelja  - 
22. med letom 

 

               

                8 

 10 

 

za žive in rajne farane 
Marija in Alojz Špec ter stari 
st. in Ana Zupančič 
 

30. 8. P 

 

Srečko, muč. 
 

   8 duh. Jože Koželj 
31. 8. T 

 

Nikodem, učenec 
   

ni sv. maše (duh. vaje!) 
1. 9. S 

 

Tilen, opat   ni sv. maše (duh. vaje!) 

2. 9. Č 

 

Marjeta, devica  19 Ana Koželj, obl. (Luža) 
3. 9. P 

 

Gregor Veliki  19 Danijela Ožek 
4. 9. S 

 

Rozalija, spokor.  19 Jožef Pasar 
 

5. 9. 
 

N 

 

Nedelja  -   
23. med letom 

    

   8 
 10 

 

za žive in rajne farane 
Magdalena Kolenc in st., obl. 
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Sv. maše od 16. 8.  do 5. 9. 2021 

 

 

 

 

Cerkveni in državni praznik Marijinega vnebovzetja 
 

Na cerkveni in državni praznik Marijinega 
vnebovzetja se vsako leto verni Slovenci  
posvečujemo varstvu in zaščiti nebeške  
matere Marije. Ona nas s svojimi sporočili  
opozarja na nevarnosti, ki pretijo tudi na- 
šemu narodu in državi, ko prostozidarstvo  
in satanizem z duhom laži in prevar uničuje 
dobro, lepo in sveto. Sedaj je čas duhovne  
teme. 
In iz pandemije bomo izšli boljši ali slabši, 
pravi papež Frančišek, že pred časom. 
Tudi slovenski škofje nas vabijo, da se precepimo in tako s 
solidarnostjo držo poskrbimo za skupno zdravje nas vseh. 
Bodimo odgovorni drug do drugega. Ne bojmo se cepljenja! 
Ne nasedajmo »fake« novicam, ki samo vznemirjajo in dražijo 
in povzročajo »nemire«. Če bi katoličani bili bolj verni in 
molitveni, bi zdaj lahko živeli še bolj sproščeno, kot trenutno; 
kaže pa, da se bomo povrnili spet na bolj omejeno življenje.  
In kdo je za to kriv??? Ni kriva institucija npr. država; ampak 
ljudje, ki smo državljani, smo lahko krivi ali pa ne! 
Ne obsojamo in ne smemo obsojati; vendar moramo upošte-
vati ukrepe, ki niso tako hudi, da bi se jih ne dalo uresničevati. 
 

Naj nam MARIJA VNEBOVZETA pomaga s svojim plaščem. 

 15. 8. 2021 – št. 11 
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Ob imenovanju za škofa novomeške škofije se iskreno zahvaljujem 
svetemu očetu papežu Frančišku za izkazano zaupanje. Hvala 
apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji nadškofu msgr. Jean-Marie 
Speichu.      Škofovsko službo sprejemam v veri v troedinega Boga in 
njegovo milost ter pomoč. Zavedam se svoje krhkosti in odgovornosti 
tega poslanstva in da je za oznanjevanje evangelija ter rast Božjega 
kraljestva na zemlji potrebno medsebojno sodelovanje. Zahvaljujem se 
prvemu novomeškemu škofu msgr. Andreju Glavanu za vzpostavitev 
škofije in za vse njegovo delo. Hvala mojim pokojnim staršem za 
posredovanje daru življenja in vere ter vsem, ob katerih sem rastel in ste 
z menoj hodili po poti življenja. V svojih devetindvajsetih letih 
duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega, v zaupanju v 
Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo.        Pozdravljam vse 
škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, verne laike in vse prebivalce 
škofije. Še posebej se spominjam vseh bolnih in trpečih ter preizkušenih. 
Zahvaljujem se za molitve, ki ste jih namenjali za novega škofa, za 
novomeško škofijo in za Cerkev. Računam na vas vse in vas prosim za 
pomoč, sodelovanje, razumevanje in podporo.     Pozdravljam sestrske 
krščanske Cerkve in druge verske skupnosti ter civilne oblasti. Veselim se 
sodelovanja z vami v prizadevanju za skupno dobro. Živimo v svetu 
preizkušenj in novih izzivov, samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega, 
za udejanjenje resnice in pravičnosti, poštenosti in miru.    Škofovsko 
posvečenje bo v nedeljo, 26. septembra 2021, popoldne. Kraj 
posvečenja bo izbran naknadno. Informacije glede posvečenja bodo na 
voljo na novomeški škofiji. Za morebitne pogovore bom na voljo po 
posvečenju. 

Novo mesto, 30. junij 2021 

 

ŽUP. ORATORIJ OTROK v 

Dobrniču od 22. do 27. 
avgusta 2021. Prijavljenih 88. 
 

»ZAUPAM, ZATO SI UPAM«! 
 

Mladi animatorji z voditeljico 
Špelo se redno pripravljajo za 
zadnji avgustovski teden 
oratorija. Začetek ob 18. uri v 
žup. cerkvi za starše in zunaj 
cerkve za otroke! 
 

 

Za animatorje pogoj PCT ! 
Spremljajte na Facebook strani. 
 
Oddane maše:    Dolfe Barle 
(Zagreb).  St. Strajnar.  

Sporočilo Kraljice miru po 
vidkinji Mariji Pavlović-Lenutti  
25. 7. 2021 – Međugorje 
 
 

 
 

“Otročiči.   
Kličem vas, da bi bili molitev 
za vse tiste, ki ne molijo. 
Pričujte, otročiči, s svojim 
življenjem o radosti, da ste 
moji, Bog pa bo uslišal vaše 
molitve in vam dal mir v tem 
nemirnem svetu, kjer vladata 
oholost in sebičnost. Otročiči, 
bodite darežljivi in ljubezen 
moje ljubezni, da bodo pogani 
občutili, da ste moji, in se 
spreobrnili k mojemu 
brezmadežnem Srcu. Hvala 
vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu. » 
 

Za čiščenje in krašenje žup. cerkve so v soboto ali že v 
petek popoldne na vrsti:  
21. 8.: Stranje in Vapča vas.  28. 8.: Artmanja vas in Reva.   
4. 9.: Dobrava.   11. 9.: Zagorica in Lisec. 18. 9.: Preska.  

OBISK SV. MAŠ v naši župnijski cerkvi! – do spremembe! 
(Na kvadraturo 10m2 po 1 oseba oz. gospodinjstvo; do polovi- 
ce sedežnih možnosti. Maske, razkuževanje, razmak min. 1 m. 

OZNANILA ! 
 

Na Krištofovo nedeljo ste za MIVO v ofer škatlo za nakup misi-
jonskih vozil slovenskih misijonarjev darovali 690 €. Bog povrni. 
 

15. 8.: Marijino vnebovzetje; veliki šmaren. 
Posvetitev slovenskega naroda Božji materi Mariji.                            
Ob 15.00 molitvena binkoštna dvorana v žup. cerkvi. Vabljeni! 

22. 8.: 21. nedelja med letom.  
Začetek oratorija otrok s skupnim srečanjem staršev v in otrok 
pred župnijsko cerkvijo ob 18. uri. 
 

28. 8.: škofijsko romanje bolnikov in invalidov na Zaplaz ob 9.30. 
 

29. 8.: 22. nedelja med letom. 
 

3. 9.: prvi petek. Redno obhajanje bolnikov in starejših po 
domovih. Iz petka na soboto po žup. cerkvah molitev za nove duh. 
poklice v naši novomeški škofiji. 
 

5. 9.: 22. nedelja med letom; angelska. 
Vpisovanje otrok k verouku v naslednjem tednu. Več v prih. listu! 
 
 

 
Obnova krstnega kamna v žup. cerkvi. Restavrator g. Omi 
Ambrožič je še obnovil pokrov z malim kipcem ter sliko 
misijonarja F. Ksaverja ter pozlatil črke napisa. Očistili in 
prebarvali smo še železna ograjna vrata ter prepleskali zid. 
 

Obnova doprsnega kipa F. Barage. Prezlatili smo črke 
napisa ter okrasne utore z obrobami.  


