SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
26. PON
sv. Demetrij
27. TOR
sv. Sabina Avilska
28. SRE
sv.Simon in Juda Tadej
29. ČET
sv. Mihael Rua
30. PET
sv. Marcel
31. SOB
sv. Volbenk
1. NED
Vsi sveti
2. PON
Spomin vernih rajnih
3. TOR
sv. Viktorin Ptujski
4. SRE
sv. Karel Boromejski
5. ČET
sv. Zaharija in Elizabeta
6. PET
sv. Lenart

OZNANILA

18.h + Marija Škofic

Krščevanje bo na
7.30 + starše Naglič, brata Ivana zahvalno nedeljo, 8.
novembra po sv. maši
18.h + Antonija Hudoklin
ob 10. uri. Priglasitev
in priprava bo v sredo,
18.h + Viktor Šmid
4. novembra po sveti
maši.
18.h + Francka Naglič
18.h + Martin Urbanc
18.h + Miha in starše Naglič
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Stanko Rode, 30. dan
7.h + za starše, sorodnike
in dobrotnike
8.30 + za vse rajne
18.h
po namenu sv. očeta
7.30

za zdravje

Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
29. oktobra ob 16.30.
uri.
Srečanje svetopisemske skupine bo v
četrtek, 29. oktobra po
sveti maši. Začeli
bomo z branjem 2.
pisma Korinčanom.

Na prvi četrtek bo kot
običajno
češčenje
Najsvetejšega do 20.
18.h
za duhovne poklice
ure.
Na prvi petek bom kot
18.h + Janez Potočnik
običajno obiskal z
zakramenti bolnike
7. SOB
7.30 + za duše v vicah
in
ostarele
po
sv. Engelbert
18.h + Stane Okršlar
domovih.
8.h
za žive in umrle župljane V soboto, 7. oktobra
8. NED
10.h + Franc in Marija
vabljeni člani ŽPS na
Zahvalna nedelja
Debeljak, s. Anica Studen srečanje v zavod sv.
Na Vse svete popoldne ob 14. uri bo molitev za rajne v Stanislava od 9. do 13.
ure. Pridružil se nam
cerkvi in molitev z blagoslovom grobov na pokopališču.
Ob 17.30. uri bo v cerkvi molitev rožnih vencev za rajne. bo nadškof g. S. Zore.
Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra bo po
večerni maši ob 18. uri blagoslov pokopališča in grobov. Na zahvalno nedeljo
bo
darovanje
pri
V prvih 8 dneh novembra lahko prejmemo popolni mašah za domačega
odpustek ob obisku cerkve in pokopališča, če smo bili pri
župnika.
spovedi, prejeli obhajilo in zmolili po namenu sv. očeta.
18.h + Marija Mlaker, obl.
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1. NOVEMBER

VSI SVETI
Praznik vseh svetih je eden od štirih
zapovedanih cerkvenih praznikov.
Spominjamo se vseh, ki v polnosti
uživajo Boga, pa poimensko nikoli
niso bili razglašeni za svetnike. Žal
pa so nam ta praznik »ukradle«
brezbožne
ideologije
in
ga
preimenovale v dan mrtvih ali po
novem v dan spomina na mrtve.
Očitno so se mnogi tudi med nami
navzeli tega besednjaka. Kot kristjani
se lahko vprašamo, ali tudi mi
bežimo pred besedo sveti – božji?
Trudimo se, da ostanemo zvesti
poimenovanju praznika, ki ga Cerkev
tako poimenuje več kot tisoč let. Kot
kristjani smo po krstu vsi poklicani k
svetosti. Obhajamo praznik vseh
svetih v veri vstajenja, ki je močnejše
kakor smrt. Bodimo trdno prepričani,
da so sveti vsi, ki so bili pričevalci
dejavne vere na zemlji. Radujejo se
kot zmagovalci v nebeškem miru
združeni v Kristusovi ljubezni. Moč
Kristusove smrti in vstajenja nam
praznik vseh svetih podarja kot enega
najbolj veselih in v

srcu najdražjih praznikov. Tisti, ki
jih ta dan slavimo, so prišli iz velike
bridkosti in so svoja oblačila očistili z
jagnjetovo krvjo. V vsej polnosti
uživajo Jezusovo obljubo: Blagor,
blagor,… veselite in radujte se, zakaj
veliko je vaše plačilo v nebesih. (Mt
5, 1-22). Svetosti niso čakali križem
rok. Tudi nam so zgled, da je tam,
kjer živimo in delujemo, pot k
svetosti tlakovana s pogumnim
prizadevanjem, da v zemeljski družbi
po svojih močeh prispevamo k temu,
da življenje postaja bolj »človeško«
in s tem tudi božje.
Svetniki so pred božjim prestolom
naši priprošnjiki. Oni ne potrebujejo
naše pomoči in molitve. Od naše
pobožnosti nimajo nobene koristi.
Našega
češčenja
svetniki
ne
potrebujejo. To, da slavimo spomin
nanje, je nam v prid, ne njim. →

(nadaljevanje s 1. strani)

Ob njihovem zgledu pa se lahko
vedno znova opogumimo, da bi ostali
s Kristusom in iskali to, kar je zgoraj.
Samo On lahko preobrazi naše borno
telo, da bo v polnosti podobno
njegovemu v slavi. Ta preobrazba pa
nam je zagotovljena samo pod
pogojem, da se že danes trudimo
živeti v njegovi ljubezni in jo deliti z
ljudmi, ki nas obdajajo.

2. november
SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

K svetosti smo vsi poklicani, vsi naj
bi jo dosegli, čeprav je v polnosti na
tem svetu vsi ne dosežemo. Na to nas
spominja praznik vseh vernih rajnih
2. novembra. To je najprej spomin, ki
nas vabi k spoštovanju do teles, ki so
bila posvečena z zakramenti, posebno
z evharističnim Gospodovim telesom.
Verujemo, da bodo ob Kristusovem
ponovnem prihodu v slavi poveličana
vstala od mrtvih. Najčistejša oblika
spominjanja je prosilna molitev za
rajne in daritev svete maše. Naša

narava čuti bolečino ločitve in
žalovanja ob smrti. Prava molitev za
rajne pa je vedno izvor naše tolažbe,
kajti dviga nas božja obljuba, da smo
povezani v Bogu s tistimi, ki so pred
nami odšli. Ob vsakem križu se vedno
za vse nadaljuje proces očiščevanja
(vice) za vse, ki so nosili v sebi božje
življenje (milost), pa niso zadostili za
grehe, ki so jih storili, ali jih bremeni
krivda
malih
grehov.
Temelj
povezanosti nas živih z rajnimi je
apostolska vera, kjer izpovedujemo
»verujem v občestvo svetnikov«.
Na praznik vseh svetnikov se zbiramo
ob grobovih in se spominjamo naših
pokojnih domačih, prijateljev, sosedov
in znancev. Dobro in prav je, da se jih
spominjamo in da obenem pomislimo
na lastno umrljivost, na dejstvo, da tudi
nas čaka neizbežen prehod iz
zemeljskega v večno življenje. Kako
bomo ob tem prazniku počastili spomin
na naše rajne, je odvisno od nas. Kljub
temu imejmo v mislih, a je spoštljiv in
umirjen
obisk
pokopališča
pomembnejši od vsega zunanjega
izkazovanja. Pomislimo, kaj je res tisto
najpomembnejše v takem trenutku. Naj
zunanje izkazovanje zamenja molitev.
Molitev za umrle, molitev za nas, ki
smo še ob grobovih, da se bomo
zavedali svoje minljivosti, da je ne
bomo odrivali, ampak bomo z njo
hodili z ramo ob rami. In da ne bomo
imeli ničesar obžalovati, tudi če za nas
ali za koga od naših bližnjih odhod v
večnost nastopi že jutri.

Blagor vam, kadar vas bodo
zaradi mene zasramovali
in preganjali
in vse hudo zoper vas
lažnivo govorili.
Veselite se in radujte,
zakaj vaše plačilo
v nebesih je veliko.
Tako so namreč preganjali
tudi preroke, ki so bili pred vami.
(Mt 5,11–12)

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako kristjani ravnajo s telesom
pokojnega?
Kristjani s telesom umrlega ravnajo s
spoštovanjem in ljubeznijo, z
zavestjo, da ga bo Bog poklical k
vstajenju telesa. (KKC 2300–2301)

Bralci božje besede v nedeljo
1.11.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
1.11.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Vesna Rogl
2. berilo: Sara Peklenik
8.11.2015 ob 8. uri
1. berilo Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
8.11.2015 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Ana Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
1.11.2015: Vsi sveti

"Blagor
žalostnim,
kajti
potolaženi bodo." (Mt 5, 4)
2.11.2015:
rajnih

H krščanski kulturi smrti spada, da
pokojnika z vsem spoštovanjem
pokopljemo v zemljo, okrasimo njegov
grob in še naprej skrbimo zanj. Danes
Cerkev priznava tudi druge oblike
pokopa (kot je upepeljevanje), če to
nima namena postavljati pod vprašaj
vere v vstajenje telesa.

Spomin

vseh

vernih

"Pridite k meni vsi, ki ste
utrujeni in obteženi, in jaz vam
bom dal počitek."
(Mt 11,28)
8.11.2015:. zahvalna nedelja

"Ta uboga vdova je vrgla več,
kot vsi, ki so metali v
zakladnico." (Mr 12,43)

