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ga ne molijo.« Tako je zapisal sveti
Ludvik Marija Grignion Montfortski, ki dodaja:
Tadej, diakon
“Kdor vsak dan moli rožni venec, ne
“Ko starši molijo rožni venec, naj ja- bo nikoli zašel na krivo pot.«
gode dvignejo visoko in rečejo Mariji:
‘S temi jagodami priveži moje otroke
na svoje srce,’ in Marija bo poskrbela za njihove duše.” Tako je o molitvi zapisala sv. Ludovika de Marillac,
sv. mati Terezija pa: “Oklepajte se
rožnega venca, kakor se plazilec oklepa drevesa, kajti brez Naše Gospe
ne moremo obstati.”
Na spletni strani Aleteia.si pa je tudi
naslednje opozorilo:
»Pasti, v katere se ujame večina ljudi,
ki molijo rožni venec:
Prva je nevarnost, da sploh ne bi prosili za nobeno milost. Kadar koli torej molite rožni venec, prosite za kakšno posebno milost ali krepost oz.
moč, da bi premagali kakšen greh.
Druga pogosta napaka pa je čim hitreje končati. Mnogi v rožnem vencu
vidijo le breme, ki visi nad njimi, če

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI
SODELAVCI

CERKVENI PEVCI
Aleš, župnik

V slavo Bogu in v veselje
udeležencev bogoslužja zlasti ob
nedeljah in praznikih v cerkvah
odmeva žlahtna pesem. Cerkveni
pevci s petjem pri bogoslužju animirajo Božje ljudstvo. Kdor se želi
priključiti pevcem, mora biti prilagodljiv, čutiti mora skupinsko pripadnost, znati mora sodelovati z
duhovnikom, z zborom ter verniki.
Cerkveni pevec ne poje ne Cerkvi
ne človeku, ampak najprej Bogu.
Sestavljavci besedil z versko vsebino v besedah ne iščejo, kako bi ugajali sebi in človeku, pač pa večnemu
Umetniku. Podobno cerkveni pevec ne podaja besedila v glasbeni
obliki ne sebi ne drugim, pač pa najprej Bogu. Šele na drugem mestu
je želja in zavest, da s cerkveno
glasbo nudimo tudi poslušalcu pomoč pri odkrivanju Boga in češčenju njegove neskončnosti.
Otroški pevski zbor združuje
otroke, ki radi pojejo. Navdušeni
mladinci in mlajši odrasli se zbirajo v mladinskem pevskem zboru. Kdor želi še posebej doživeti
globino duhovnih sporočil, se lahko pridruži Taizejskemu zboru.
Veselje do petja in sooblikovan2

ja bogoslužja s pesmijo in glasbo
združuje žene in može v cerkvenim mešanem pevskem zboru. Ne
smemo pa pozabiti tudi na zbor, ki
vsako zadnjo nedeljo v mesecu poje
pri sv. Urhu.
Kdor z veseljem poje ter ljubiteljsko ali profesionalno igra kakšen
instrument in želi s svojim glasbenim darom polepšati redno ali
praznično bogoslužje, se lahko
priključi in na ta način sodeluje pri
oblikovanju župnijskega življenja
tudi ob drugih priložnostih.
Avguštin govori o lepem petju: kdor
lepo poje, dvakrat moli. Slavne besede sv. Avguština se ne nanašajo
na katerokoli petje, kajti vsako
petje še ne duhovno oblikuje. Ker
je Bog najvišja resnica in najočarljivejša lepota, je petje lepo takrat,
ko slavi Boga, saj iz Njega črpa in
se Vanj zateka.
Prihodnjič: Pritrkovalci

NITI ČASA

ZAPISI IZ KRONIKE
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1938, zapisal župnik Franc Verce;
pripravila Barbara Feguš

Katoliška akcija
Gospod kaplan Žakelj se je že
dalj časa trudil za KA, vendar je
šele v tem letu se začelo delo bolj
sistematično. Začel je najprej z
delavskimi fanti, nato s kmečkimi
in delavkami. Vsi stanovi so bili pa
povabljeni k molitveni pomoči KA.
Za KA je posebno g. kaplan Žakelj
veliko delal, molil in žrtvoval.
Krščanska delavska mladina
v Sostrem
KDM se je ustanovila v Sostrem
precej po birmi leta 1936. Vodil
je to društvo Pavšič Štefan iz Zadvora. On je rojen Primorec, v
svetovni vojni je pa prišel v Sostro
kot majhen 7 letni otrok. Oče je
padel v vojni, zato je mati ostala z
vso družino v Sostrem. Ta Štefan
je zelo nadarjen, vendar je preveč
domišljav in trmast. Zelo veliko
je čital, tudi filozofska dela, za kar
ima pa premalo izobrazbe. Čita tudi
napredne knjige in časopise in sam
ne ve, kdaj se naleze njihovih zmot.
Hoče pa veljati za krščanskega in
ne glede na škofa in ne oziraje se na
papeževe okrožnice hoče voditi KA
med delavstvom. Kot duhovni vodja deluje pri njih g. kaplan Žakelj,

ki pa vedno toži, da niso ti ljudje
na pravi poti. Ne priznajo nobene
avtoritete, se nagibljejo k modernizmu in skušajo povsod napraviti s
komunisti enotno fronto.
KDM izključena iz
prosvetnega doma
Ker je nastopala KDM čedalje bolj
sovražno napram našim organizacijam, posebno napram kongregacijam in KA, zato sem sklenil
jim prepovedati prostore v domu.
Da ne bodo rekli, da sem radi politike to storil, sem počakal na konec
volilne borbe in sem nato poslal
KDM oziroma njenemu predsedniku Štefanu Pavšiču pismo, v katerem jim prepovedujem uporabljati prostore v domu. Razlogov
za to nisem navedel, ampak samo
pripomnil, naj me odslej puste pri
miru, ker se bom opravičeval za to
svoj korak samo škofu.
1939
Priprava za kongres Kristusa Kralja
Kot priprava na kongres Kristusa
Kralja smo ljudem priporočili naj
malo več molijo, da bi se kongres
res izvršil srečno in da bi sadovi ostali. Za zunanje priprave se pobirajo prispevki (g. kaplan).
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ŽIVLJENJSKA POT
Milena Černe

Nekoč, ko menihi še niso znali
brati, so namesto psalmov, ki jih
je treba brati, molili rožni venec,
Marijino molitev. V tej molitvi je
pravzaprav podana cela življenjska pot neke družine, pa ne čisto
»kar neke družine«, tu je orisana
pot Jezusove družine, njega samega in matere Marije: od spočetja,
rojstva, krsta, do tega, kako ga je
iskala v templju in bila kasneje
priča njegovemu trpljenju. To je
življenjska pot matere in sina, ki ji
je prinesel toliko veselja, skrbi, pa
tudi neizmerne žalosti. Videti svojega otroka, kako trpi, to je najhujše, kar lahko doživijo starši. Imeti
otroka, ki je drugačen, ki se ga le s
težavo lahko razume, ki hodi svojo
pot, ki ima svoje poslanstvo … Kakšna podobnost z nami in našimi
otroki, ki nas razveseljujejo, so pa
tudi trenutki, ko samo še skrbimo
in upamo, da bo vse dobro. Otroci
gredo svojo pot, kar je tudi prav,
in mi smo samo še opazovalci.
Pripravljeni smo, da jim pomagamo (prijatelj iz zakonske skupine
meni, da je prav, da jim pomagamo,
ko nas prosijo, ne da že kar vnaprej
takoj skočimo in jim vse nudimo).
Lepo je, če pridejo k nam in se nam
zaupajo, če smo ustvarili tople
družinske vezi, obiščejo domače
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gnezdo, ampak morajo po svoje, po
svoji poti. Jezusova je bila trnjeva,
Marijino trpljenje ob tem neizmerno, že trenutki, ko ga ni nikjer našla in so se vrnili ponj v tempelj, so
morali biti neizmerno mučni … Tri
dni iskati otroka, to je brezmejna
skrb in neznosna bolečina.
Rožni venec je družinska molitev,
je pot trpljenja pa tudi veselja. Je
eno samo življenje. Tudi v življenju niso samo težave, je tudi veseli
del. Škoda, da nam molitev pomeni žlobudranje; ponavljanje se mi
je vedno zdelo dolgočasno, sploh
kot otrok doživljaš po otroško in
ne misliš na pomen besed in neko
bolečino, trpljenje, ki se skriva zadaj, pa na to, kako je molitev povezana z narodom, kako je pomembna, da drži družino skupaj. Kot

pravi pesem: »Moli, moli, rožni
venec, ljubljeni slovenski krov,
zvesto nad teboj počival bo Marijin
blagoslov.«
Pa ni le žalostni del, je tudi veseli.
Tako v življenju kot v molitvi. Veselje pa ni vkoreninjeno v našem
narodu. Ne znamo se veseliti, ne
znamo biti prav hvaležni. Nimamo
naravne veselosti brez pomislekov,
ni »samoumevne sproščene radosti bivanja«, kot bi temu rekel Tone
Pavček. Tudi sama premalo polno
sprejemam vse, kar je, premalo se
veselim življenja, saj bi morala biti
z odprtim srcem hvaležna za vsak
dan, za zrak, za sonce, za vero, za
vsak utrip bitja srca, za svoje drage
… Če imaš rad življenje, ima življenje rado tebe. Je neka začrtana
pot, na kateri pa marsikaj lahko
postorimo sami. Ne vsega. Imamo
zaupanje, vemo, da nam bo Nekdo pomagal, še preden bomo prosili, vemo, da nas ima Nekdo rad.
So nebesa in je pekel. So trenutki,
ko smo polni volje in prekipevamo
od veselja, pa pridejo tudi trenutki, ko nam ne gre vse po načrtih,
vse bi radi imeli pod kontrolo, vse
mora biti po naših željah, čeprav
gre življenje svojo pot. Strah nas
je trpljenja, kar naprej nekaj skrbimo … pesnik nam zagotavlja: »Na
svetu si zato, da gledaš sonce. Na
svetu si zato, da greš za soncem. Na
svetu si zato, da sam si sonce in da

s sveta odganjaš – sence.« (V razredu nam visi plakat s temi svetlimi
mislimi.) In če preberemo kaj tako
lepega, nam je takoj topleje pri
srcu. Če se vživimo v pomen besed,
njihovo sporočilo, smo opogumljeni, pa tudi če samo žlobudramo
naučene obrazce in molitve, nam je
lažje in veselejši stopamo v dan, saj
kdo ima rad čemernega človeka?
Če si ponavljamo: vodi naše misli,
vodi naše besede, vodi naša dejanja
… Globoke misli. Od kod? Iz častitljivega dela rožnega venca.
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25 LET MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA G.
Spoštovani kancler monsignor
Franci Miklič. Na internetu sem
prebral, da kancler pomeni »ministrski predsednik ali visoki uradnik«. Se pravi imamo v naši sredi
zelo pomembno osebo na visokem
položaju.

vomašnika nagovoril vaš prijatelj
gospod Miro Šlibar. Kdo ve, kakšni
občutki so prevevali vaše starše,
brata in sestro, ko ste jim povedali, da ste se odločili za duhovniški
poklic. Gotovo je bilo v vseh vas veselje, pa tudi strah: bom zmogel, je
Ljubezen dovolj močna? V današnjem času se hitro za kaj navdušimo,
potem pa navdušenje kmalu popusti in iščemo vedno nekaj novega
v zvezi, v poklicu ...

A za nas Sostrčane ste, preprost
v svoji skromnosti, kar gospod
Franci, zato, dragi gospod Franci: počaščeni smo, da praznujete
z nami svoj srebrno mašni jubilej. Kdo ve, kakšni občutki so vas
prevevali, ko ste po rokah spoštovanega nadškofa Alojzija Šuštarja
pred 25 leti prejeli novomašniško
posvečenje in vas je mladega no-

Mi, ki smo poročeni že malo dlje
časa in nas navdušenje še ni zapustilo, vemo, da je po 25 letih v
zakonu vse lažje. Smo že navajeni
potrpeti :) In Ljubezen je vsak dan
večja. S svojim 25-letnim vztra-

Boštjan Šubelj
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janjem na poti duhovništva tudi
vi dokazujete, da je pravi Ljubezni
vredno slediti.
Nekoč ste nas nagovorili z lepo
Slomškovo mislijo: kdor hoče drugega vneti, mora sam goreti. Hvala gospod Franci, da nas s svojim
zgledom in gorečnostjo neprenehoma vnemate za Božjo ljubezen.
Hvala za vse ure, ki jih preživite v naši spovednici in potrpežljivo poslušate, kar prinašamo
pred Boga. Vaše besede niso gromoglasne, a se vseeno dotaknejo
srca in še dolgo odmevajo. Hvala
za vso nesebično pomoč v naši župniji. Želimo vam še veliko zdravja,
moči, poguma in vneme pri opravljanju duhovniškega poklica. Hvala
še enkrat za vse in Bog vas živi!
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SPREMINJANJE
SEBE
Aleš, župnik

Obiskovalce Frančiškovega mesta
Assisi pred baziliko, v kateri počiva sveti Frančišek, pozdravi njegov
pozdrav PAX ET BONUM - Mir in
dobro! Pozdrav, ki se tudi danes
dotakne človekovega srca in razuma. Čas, v katerem je Frančišek
začel popravljati Cerkev je bil do
neke mere podoben našemu. Ne
sicer v našem blagostanju, pač pa v
revščini duha, ki je bila v Frančiškovem času posledica nepoučenosti in nevednosti, ter materialni
revščini večine prebivalstva. Pri
nas danes pa je revščini duha kriv
človekov napuh in posledična nezainteresiranost za duhovne dobrine in vrednote. In tedaj se je
zgodil Frančišek, ki je po svojih osebnih travmah dozorel v voditelja,
ki je zmogel in znal navdušiti manj
bolne, da so začeli zdraviti bolj
bolne z doslednim življenjem po
evangeliju. Začel je širiti evangeljsko oznanilo, duha ljubezni, duha
resnice, duha ponižnosti in duha
odpovedi. Duh ljubezni kroti izbruhe strasti, sovraštva in preganjanja. Duh resnice vodi ljudi na pravo pot. Duh ponižnosti in odpovedi
nagiba bogate k delom ljubezni do
bližnjega.
Frančišek je bil oznanjevalec vesele
ljubezni do Boga. S svojim oznanjevanjem je nastavil sekiro na koreni8

no vsega zla, ki se imenuje človekova sebičnost. Čas je pokazal, da je
bilo Frančiškovo delo pravilno. In v
tem je Frančišek zgled in vabilo za
vse čase.

Frančišek je doživel globoko osebno srečanje z Bogom, katerega nauk
je želel čim bolj uresničiti v svojem
vsakodnevnem življenju. Ta oseben
odnos je temelj prave vere vsakega
kristjana. Ta oseben odnos daje
človeku notranjo trdnost, svobodo,
mir, srečo in zadovoljstvo. Oseben
odnos do Boga pa se rodi, raste in
zori pod križem našega Odrešenika
Jezusa Kristusa.
Človek je edino bitje, ki zmore
spremeniti samega sebe. In edino
tako spreminja tudi način življenja
in sobivanja ljudi. Družbene strukture se same ne morejo spremeniti,
saj temeljijo na ljudeh, ki jih ustvarjajo in ohranjajo. Če se ne spremenimo ljudje, se ne spremeni nič.
Spreminjati svet, da bo bolj človeški in s tem bolj božji, je naša naloga. Ena izmed najboljših metod
spreminjanja sebe je molitev.
Mesec oktober je božja ponudba
vsem in vsakemu izmed nas.

DESETKA
DRUŽINSKEGA
OČETA

skih napravah in nasploh ob kičastih
produktih sodobnega časa. Včasih je
pozen odhod v posteljo povezan tudi
s pomanjkljivo zmožnostjo vstajanja
s kavča.

Lojze Grčman

5. zdravamarija
Da bo molitev zbrana in iskrena.
Sploh ne nujno po ustaljenih
obrazcih, ampak pristen, iz srca izvirajoč stik z Bogom. Za duhovni priboljšek pa še kako romanje.

Pred durmi je oktober, mesec rožnega venca. Seveda je najlepše in najbolj človekoljubno moliti za druge.
Ampak tudi zase je kdaj koristno,
primerno in zveličavno. Navsezadnje bodo prej ali slej od tega kaj imeli tudi drugi. Takole nekako bi bila
verjetno videti molitev povprečnega
družinskega očeta. Podobnost z realnimi liki je zgolj naključna. Ali pa
tudi ne. ;)

6. zdravamarija
Da bi znal preceniti, koliko dela si
naložim. Nikakor ni nujno potrebno, da sem zraven “povsod”. Ključna
beseda: prioritete.

7. zdravamarija
Da bom do sodelavcev, tudi tistih, ki
1. zdravamarija
Da bi bil pozornejši do žene, bolje mi gredo na živce, prijazen, korekznal prepoznavati njene potrebe, ji ten, ustrežljiv.
olajšati vsakdan in večkrat prevze- 8. zdravamarija
ti kakšno njeno nalogo, da je lahko Ogromno časa preživim v avtu.
kdaj na ”off”.
Mar tam nisem kristjan? Da bi iz
svojega delovanja prečrtal nepo2. zdravamarija
Da me starosti primerne vragolije trebno hupanje in živčno gestikuliotrok ne bi tako hitro spravljale ob ranje. Včasih tudi odstop prednosti
živce. Le kako naj jih naučim mir- polepša dan.
nega odziva, če sam izbruhnem kot 9. zdravamarija
sicilijanska Etna? Da bi znal slalomi- Naj bodo obiski bifejev ravno prav
rati med discipliniranim redom in pogosti: da se naužijem moških dešegavo igrivostjo. Da bom resnični bat, ki so kdaj tudi za šankom lahko
zgled in opora.
poglobljene, a da obenem ne bom
zanemarjal svojih obveznosti.
3. zdravamarija
Da bi starše znal dobro poslušati, jih 10. zdravamarija
razumeti in jim s pravimi potezami Da si bom znal vzeti čas za prijatelje,
barvati dneve.
znance, še posebej tiste, ki potrebujejo pomoč, oporo, in to prepoznati.
4. zdravamarija
Da časa ne bi zapravljal na elektron- Prijateljstva so zlate niti življenja.
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TRAKTURA –
OD TIPKE DO
PIŠČALI

jen zrak je poskrbel za vse ostalo.
Zato so igralniki orgel s pnevmatsko trakturo izredno lahki, »mehki«.

Tadej, diakon

Orgelski igralnik in same piščali so
zelo oddaljeni med seboj. Mehanizem, ki poskrbi, da zrak v točno
določeni piščali poskrbi, da ta »zapoZ napredkom tehnologije so nato
je«, imenujemo traktura.
razvili tudi električne trakture, kjer
releji odpirajo dotok zraka v piščali. Prednost teh sodobnih traktur je
bila enostavnost postavitve igralnika, tudi dvojni igralnik, npr. na
koru in blizu prezbiterija, slabost pa
relativna glasnost relejev in nenaraven občutek, o katerem vedo veliko
povedati organisti. Prav zato se že
desetletja orgle gradijo zgolj s klasičTrakture so bile vse do sodobnega no, mehansko trakturo (razen v
časa zgolj mehanske, ker pa so orgle posebnih razmerah in zahtevah), ki
postajale vse večje, je veliko število omogoča naravno, pristno povezavo
registrov »obtežilo« tipke, da so bile med prsti in piščaljo, med glasbenikom in inštrumentom.
vse težje za igranje.

DAROVI ZA ORGLE
Do 20. 9. 2019 so v župnijsko pisarno prinesli dar za orgle: nabiralnik
v cerkvi 754,5 €; druž. Habič 100 €;
ob rojstnem dnevu D. Šubelj 110 €;
Zato so si najprej pomagali s pnevma- neimenovani 130 €; ob pogrebu ST
tiko. Tipka je odprla ventil in stisn- 220 €
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Kaj je to?
14. Mrzla zima ne počiva, v belo je
odela svet. S čim je jezero prekrila,
da je gladko kot parket?
15. Klopco leseno vlečem po snegu
in jo zajaham in zdrsnem po snegu.
16. Včasih moker, včasih suh,
včasih rahel kakor puh, včasih trd in
zledenel, sprva vedno čisto bel.
17. Ostri, ostri so zobje, siva je njegova dlaka, izza grma lačno zre, kjer ga
kakšna ovčka čaka.
18. Vosek in stenj, vrh pa ognjen.
19. Rahlo jo zakotalim in počakam
kaj pokaže. Jaz bi vedno vseh šest
pik - a na koncu ona ukaže.
20. Kdo na celem širnem polju ima
najlepša krila? Tanjša so kot cvetni
listič, nežnejša kot svila.
21. Večje so kot race, bele kot labodi, po dvorišču našem šest jih v vrsti
hodi.
22. Trava posušena, trava, ki ne rase,
pod kozolcem čaka mrzle zimske
čase.

24. Trde so, a ne kot kamen, so
pečene, niso kruh, ko prispejo do
zidarja, ta iz njih zidove ustvarja.

Rešitev ugank:14. Led, 15. Sani, 16. Sneg,
17. Sneg, 18. Sveča, 19. Igralna kocka,
20. Kocka, 21. Goska, 22. Seno, 23. Koza,
24. Opeke

23. Bela brada, dva roga, na kmetiji je doma, mnogo manj kot trava
zrase, pa čeprav ves dan se pase.
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ŽUPNIJSKI KOLEDAR
ZA OKTOBER 2019
ŽUPNIJA
SV. LENARTA - SOSTRO
Sostrska c. 1, 1261 Dobrunje
T: 01/5429 738
M: 031 281 888
E: zupnija.sostro@gmail.com
W: zupnija-sostro.com
TRR: NKBM 0430 2000 3007 469
Aleš Tomašević, župnik
Franci Miklič, duh. pomočnik
ŽUPNIJSKA PISARNA
Torek: 8.00 - 9.00
Torek: 15.30 - 16.30
Petek: 15.30 - 16.30
ali takoj po sv. maši
SVETE MAŠE
NEDELJA: 7.00, 9.00, 19.00
Zadnja nedelja v mesecu:
sv. Urh: 10.30
DELAVNIKI:
pon, čet, pet, sob: 19.00
tor, sre: 7.00
Izdaja: Župnija Sostro
Uredniški odbor: Barbara Feguš,
Aleš Tomašević
Dizajn: Matjaž Feguš
Odgovarja: Aleš Tomašević,
župnik
Tisk: Salve d.o.o.
Foto: splet, arhiv župnije
KRŠČEVANJE
Vsako tretjo nedeljo v
mesecu. Priprava za starše
in botre v torek ob 17.00
pred nedeljo krsta. Na
pripravo prinesite družinsko
knjižico in potrdilo za botre, če
so le-ti iz druge župnije.
CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj en
mesec pred poroko.
Potrebni dokumenti:
krstni in samski list, potrdilo
o opravljenem tečaju za
zaročence.

1. 10. – Katehisti in katehistinje ob 18.30; študentska skupina ob 20.00.
4. 10. – Mladinska skupina ob 20.00.
5. 10. – FRAMA ob 20.00.
6. 10. – 27. NML – Rožnovenska; srečanje za vse
starše veroučencev 1., 2., 4., 5., 6., 7. razreda po sv.
maši ob 9.00; 3. zakonska skupina ob 20.00.
7. 10. – Karitas ob 17.00; Frančiškovi popotniki
po sv. maši.
8. 10. – Študentska skupina ob 20.00.
11. 10. – Mladinska skupina ob 20.00; 2. Zakonska skupina ob 20.00.
12. 10. – Taizejska molitev ob 20.00.
13. 10. – 28. NML.
14. 10. – OFS po sv. maši.
15. 10. – Priprava na krščevanje ob 17.00; študentska skupina ob 20.00.
18. 10. – Mladinska skupina ob 20.00.
19. 10. – 1. zakonska ob 20.00.
20. 10. – 29. NML, misijonska; 7. R sodeluje pri
sv. maši ob 9.00; krstna nedelja.
21. 10. – ŽPS ob 20.00.
22. 10. – Študentska skupina ob 20.00.
25. 10. – Mladinska skupina ob 20.00.
26. 10. – Ministranti ob 18.00; FRAMA ob 20.00.
26./27. 10. – Prestavitev ure na zimski čas;
večerne sv. maše ob 18h
27. 10. – 30. NML; sv. maša še pri sv. Urhu ob
10.30; molitev za mir v Duhu Assisija: molitev
rožnega venca ob 17.20, sv. maša ob 18h pri sv.
Urhu; v župnijski cerkvi ni večerne sv. maše.
28. 10. – 3. 11. – Jesenske počitnice – ni verouka
28. 10. – Molitvena skupina ob 17.00.
29. 10. – Študentska skupina ob 20.00.
31. 10. – Obletnica posvetitve pokopališke kapele
– sv. maša v pokopališki kapeli ob 18h
Molitev rožnega venca: PONEDELJKI - ŽPS; TORKI IN SREDE - gospa Mici; ČETRTKI - MCPZ; PETKI - Frančiškove skupine in mladinska skupina;
SOBOTE - zakonske skupine in ministranti; NEDELJE - župnik. RV se moli pol ure pred sv. mašo.

