
 

 

V E Z I  Ž U P N I J E  B E S N I C A  

1. november 2021                                                                                                Številka 11, leto XXVIII 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZAHVALNA NEDELJA  

Pridelki narave niso samoumevni. Lahko bi bila polja 

brez semen, hranil in dežja. Lahko bi bila tla peščena in 

nerodovitna. Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi? 

Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli užitnih plo-

dov? Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib? Kako bi se 

prehranjevali? Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju? S 

čim bi si potešili lakoto? Lakoto po hrani sveta. Ko je 

Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi. 

Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da 

daje svoj sad. Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice. Bog navrže več, kakor more človek 

zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. A ljudje umirajo od lakote, ker so na svetu mogoč-

neži, ki si prilaščajo darove narave na račun drugih. Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, ampak ropajo, 

plenijo, požigajo in dopuščajo, da so bratje in sestre ranjeni v dostojanstvu, ko si pridobivajo dobri-

ne zemlje. Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi trpeli 

ljudje našega veka.                                                                                                    Po: P. Millonig, Zasidran v veri  

Izdala Župnija Besnica, Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica; Odgovarja Igor Jereb, župnik; zupnija.besnica@rkc.si; 04 250 31 77; 



 

 
  

 

 
 

NOVEMBER 
1 

PONEDELJEK 

 
 

VSI SVETI 

1000 ++ Janez in Ivana Kozjek 
 

1400 ++ za farane 
 

1500 molitev na pokopališču in blagoslov grobov 
1530  molitev za vse rajne v župnijski cerkvi  

NOVEMBER 
2 

TOREK 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH  700  po namenu svetega očeta 
1800 za žive in pokojne farane 

NOVEMBER 
3 

SREDA 

sv. Viktorin Ptujski,  
škof in mučenec 

1830  češčenje Najsvetejšega 
1900 + Marija Bešter (sestra) 

NOVEMBER 
4 

ČETRTEK 

sv. Karel Boromejski, škof 700 (po namenu)* 

NOVEMBER 
5 

PETEK 

Zaharija in Elizabeta,  
starši Janeza Krstnika, 

1. petek 

1900 (+ Miha Prosen (Rokovnači),  
          ++ Tone in Dolfi Potočnik)*  

 
NOVEMBER 

6 
SOBOTA 

sv. Lenart, opat, 
1. sobota, 

obhajanje starejših po 900, 
DAROVANJE ZA ŽUPNIKA 

1900 (++ Valentin in Angela Mazi, + Arh Jože, obl.)* 

 

NOVEMBER 
7 

NEDELJA 

32. nedelja med letom—
ZAHVALNA, 

 

DAROVANJE ZA ŽUPNIKA 

700  + Pavel Papler, obl. 
 

1000 + Marija Bešter (hčerka) 

NOVEMBER 
8 

PONEDELJEK 

sv. Bogomir, škof 1900 + Marija Bešter (brat Ivan),  
         ++ Dijak in Sredanovič 

NOVEMBER 
9 

TOREK 

Posvetitev Lateranske bazilike 700 (po namenu)*  

NOVEMBER 
10 

SREDA 

sv. Leon Veliki, papež 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (++ Vehovec, + Drago Hočevar, 7. dan)* 

NOVEMBER 
11 

ČETRTEK 

sv.  Martin iz Toursa, škof 700  za farane 

NOVEMBER 
12 

PETEK 

sv. Jozafat Kunčevič,  
škof in mučenec 

1900   + Marija Udir (Murčkovi) 

NOVEMBER 
13 

SOBOTA 

sv. Stanislav Kostka, redovnik 1900 ++ Obedovi 

NOVEMBER 
14 

NEDELJA 

33. nedelja med letom 700 ++ Špančevi 
 

1000 + Janez Starc (Mojca Bešter) 

NOVEMBER 
15 

PONEDELJEK 

sv. Albert Veliki,  
škof in cerkveni učitelj 

1900 ++ Franci Mohorič, obl., + Mihael Prosen 



 

   NOVEMBER 
16 

TOREK 

sv. Marjeta Škotska, kraljica 700 za farane 

NOVEMBER 
17 

SREDA 

sv. Elizabeta Ogrska,  
redovnica 

 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ Primož in Jerica Vidic 

NOVEMBER 
18 

ČETRTEK 

Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

700 v čast sv. Antonu v zahvalo 

NOVEMBER 
19 

PETEK 

sv. Matilda, redovnica 1900 ++ starši Rebselj in Brenkuš, obl. 

NOVEMBER 
20 

SOBOTA 

sv. Marija Fortunata Viti,    
redovnica 

1900 ++ Frančiška in Valentin Sušnik 

 
NOVEMBER 

21 
NEDELJA 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 700 za farane 
 

1000 (+ Lovro Udir, za zdravje)* - prepevajo  
         vsi župnijski zbori (po maši piknik) 

NOVEMBER 
22 

PONEDELJEK 

sv. Cecilija,  
devica in mučenka 

1900 za vse žive in ++ pevce,  
        + Miha Prosen (Jožkovi) 

NOVEMBER 
23 

TOREK 

sv. Klemen I.,  
papež in mučenec 

700 (po namenu)* 

NOVEMBER 
24 

SREDA 

sv. Krizogon Oglejski,  
mučenec 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900  + Franc Strel, obl. 

NOVEMBER 
25 

ČETRTEK 

sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka 

700 ++ Valančič in Mohorič 

NOVEMBER 
26 

PETEK 

sv. Valerijan Oglejski, škof 1900 (++ Dani in Silva Zupan,  

NOVEMBER 
27 

SOBOTA 

sv. Modest in Virgil, škofa, 
apostola Karantanije 

1900  + Marija Klemenčič in ++ Boltovi 

NOVEMBER 
28 

NEDELJA 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

700 ++ Špančevi 
 

1000 ++ Frančiška Pogačnik in Marija Pintar 

NOVEMBER 
29 

PONEDELJEK 

sv. Filomen, mučenec 1900 v zahvalo in priprošnjo,  
        + Črtomir Košnik, r. d. 

NOVEMBER 
30 

TOREK 

sv. Andrej, apostol 700 za farane 

MOLITEV ZA SINODO: Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; 
pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, 
da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  Daj, da v Tebi najdemo svojo edi-
nost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od 
poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsa-
kem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.  



 

 

PRIPRAVLJALNI DOKUMENT SINODE, KI ŽE POTEKA, PREDSTAVLJA DESET 

TEMATSKIH JEDER, KI IZRAŽAJO RAZLIČNE ODTENKE »ŽIVE SINODALNOSTI«.: 

Tovariši na poti: razmisliti o tem, kdo je del tega, čemur pravimo »naša Cerkev«, kakor tudi kdo so »tovariši« 

zunaj cerkvenega obsega in ali so puščeni na obrobju. 

Poslušati: mlade, ženske, posvečene osebe, zavržene, izključene. 

Spregovoriti: premisliti torej, če se znotraj skupnosti in njenih organizmov spodbuja »svoboden in pristen duh 

komunikacije, brez dvoličnosti in oportunizma.« 

Praznovati: premisliti, na kakšen način molitev in bogoslužje navdihujeta in dejansko usmerjata »skupno 

hojo« in kako se spodbuja dejavno sodelovanje vernikov. 

Soodgovorni v poslanstvu: razmislek o tem, kako skupnost podpira svoje člane, ki so dejavni v določeni službi 

(pospeševanje družbene pravičnosti, človekovih pravic, našega skupnega doma). 

Dialog v Cerkvi in v družbi: premisliti kraje in načine dialoga v krajevnih Cerkvah, s sosednjimi škofijami, z 

verskimi skupnostmi, z ustanovami, s tistimi, ki ne verujejo, z ubogimi. 

Z drugimi krščanskimi veroizpovedmi: kakšne odnose imamo z brati in sestrami drugih krščanskih veroizpove-

di, katera področja zadevajo, kakšni so sadovi, kašne težave. 

Oblast in soudeležba: vprašati se moramo o tem, kako se v krajevni Cerkvi izvaja oblast, kašne so prakse 

timskega dela, kako se pospešujejo laiške službe. 

Razločevati in odločati: vprašajmo se, po kašnih postopkih in po katerih metodah se sprejemajo odločitve; 

kako je razčlenjen postopek pripravljanja odločitve s sprejemanjem odločitve; kakšna sredstva se spodbujajo za 

preglednost in odgovornost. 

Vzgajati se za sinodalnost: v bistvu pogled na formacijo, ki je ponujena tistim, ki imajo v krščanski skupnosti 

odgovorne vloge, da bi postali bolj sposobni poslušati drug drugega in se pogovarjati. 

ŽIVA SINODALNOST JE CERKEV: srečevanje, hoditi skupaj, pogovor, poslušati ideje, se slišati, razločeva-

ti, skupaj moliti, prisluhniti Sv. Duhu, … VABIMO K BRANJU IN RAZMIŠLJANJU TER K ODZIVU.  
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