SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 6. novembra po
sveti maši ob 10. uri.
7.30 + Ana, Blaž Markun –
Priprava in priglasitev v
25. TOR
Fajdlnove
sv. Krizant in Darija 19.h + Jelka, Franci in Francelj ponedeljek, 31. oktobra
Ovčar
po večerni sveti maši.
26. SRE
19.h + Zelka Primožič
V sredo, 26. oktobra bo
sv. Rustik
po
maši
sestanek
27. ČET
19.h + Peter Sluga
župnijske Karitas.
sv. Sabina Avilska
in Ljubo Lozar
28. PET sv. Simon
19.h + Miha Koglar, 8. dan
V četrtek, 27. oktobra
in Juda Tadej
ob 17.30. uri bo molitev
29. SOB
binkoštne dvorane.
19.h + Janez Potočnik
sv. Mihael Rua
8.h
za žive in umrle župljane V soboto, 29. oktobra
30. NED
10.h + Marija Nunar
žegnanjska nedelja 18.h rožni venec, pete litanije bo ob 10. uri v župniji
Zlato polje g. nadškof
31. PON
blagoslovil
nove
18.h + Frančiška Naglič
sv. Volbenk
zvonove.
8.h
za žive in umrle župljane 31. oktobra ob 15. uri bo
1. TOR
10.h + Cirila Roglič
pri križu v gozdu za
VSI SVETI
14.h
molitev za rajne
kranjskim pokopališčem
7.h + po namenu sv. očeta
2. SRE
(nasproti Planeta Tuš)
8.30 + za vse rajne
Spomin vseh vernih
sveta maša za žrtve
18.h
za starše, sorodnike
rajnih
komunističnega režima.
in dobrotnike
Na prvi petek, 4.
3. ČET
18.h
za duhovne poklice
sv. Viktorin Ptujski Po maši adoracija do 20. ure
novembra bom kot
običajno
obiskal
z
4. PET
18.h + Ivana, Lucija in Peter
zakramenti bolnike in
sv. Karel Boromej.
Škofic
ostarele.
5. SOB sv. Zaharija 7.30
v čast Marijinemu srcu Sveče Karitas dobite
in Elizabeta 18.h + Albin Okorn
pri izhodu iz cerkve.
8.h
za žive in umrle župljane Dar je v dobrodelne
6. NED
namene.
10h + Valentin Sušnik
zahvalna nedelja
24. PON
sv. Anton M. Claret

19.h + Miha in starše Naglič

Na vse svete bo ob 14. uri molitev za rajne v cerkvi in Na zahvalno nedeljo bo
molitev z blagoslovom grobov na pokopališču.
Ob 17.30. uri bo v molitev rožnih vencev za rajne. darovanje pri mašah za
domačega župnika.
Med molitvijo priložnost za spoved.
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Prijatelj, vstopi, čakam te!
Vsaka cerkev je znamenje, v kateri se
uresničuje Jezusova obljuba svojim
učencem: »Jaz ostanem z vami vse
dni do konca sveta.« Bog je nad
nami! Bog je tudi z nami. Navzoč je v
naših svetiščih. Pred 40 leti so bile
posvečene betonske stene, kot vidno
znamenje, da je tudi v ta božji hram
Bog prinesel odrešenje. Del te
veličastne zgradbe smo tudi mi, ki
nam je bilo dano to doživeti na poti v
večno domovino.
Dokler bomo skrbeli za domačo
cerkev, se Bog od nas ne bo
odmaknil. V naših srcih bo navzoča
Jezusova beseda kot kažipot skozi
zemeljsko življenje. V zakramentih se
nas bo dotaknilo Njegovo usmiljenje
in z oltarja evharistična hrana ter
posvečevalna moč zakramentov.
S hvaležnostjo za pričevanje vere in
vse žrtve pri gradnji se spominjamo
vseh graditeljev, ki so se že poslovili
s tega sveta. Nas pa naj ob jubileju še
močneje nagovarja Jezusova beseda:

»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste
obteženi in jaz vas bom poživil.«
Naj nas posvečeni kraj združuje v
skupni molitvi predvsem pri daritvi
evharistije na nedelje in praznične
dni, pa tudi pri delavniškem
bogoslužju, da bomo s tega kraja
odhajali vedno znova potolaženi,
pomirjeni in nas bo v življenju
spremljal božji blagoslov. Ta vidna
zgradba je naše svetišče, naš kraj
molitve, sami pa smo po krstu postali
svetišče Svetega Duha, živi udje
Kristusovega telesa. Zato se ne
utrudimo odpirati srca Svetemu
Duhu, da bomo napolnjeni z božjim
mirom, strpnostjo, potrpežljivostjo in
dejavno ljubeznijo. Tako bomo
posvečeni
kot
živi
kamni
skrivnostnega Kristusovega telesa za
nebeški Jeruzalem.
Ob 40. jubileju posvetitve župnijske
cerkve vam podarjamo skromno
brošuro krščanskih znamenj na
prostoru naše župnije. Tudi ta
znamenja govorijo o krščanski kulturi
in so priče naše vere.
Lepo se zahvaljujemo vsem, ki so jih
v preteklosti postavili, jih vzdržujete
in zanje skrbite.
Najlepše krščansko znamenje pa je
živ človek, ki pričuje za evangelij.

1. November: Vsi sveti

Bralci božje besede v nedeljo

In odprl je usta in jih učil:
Blagor žalostnim,
zakaj ti bodo potolaženi.
Veselite se in radujte,
zakaj vaše plačilo
v nebesih
je veliko.
(prim. Mt 5,2.5.12)

30.10.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Marta Rudež
30.10.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Neža Sitar
6.11.2016 ob 8. uri
1. berilo Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
6.11.2016 ob 10. uri
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Juš Grah

V teh dneh, ko boš s starši obiskal/-a
pokopališče in se s prižiganjem sveč
spomnil/-a svojih najbližjih, ne pozabi na
kratko molitev; lahko je čisto preprosta,
sestavljena s tvojimi besedami. Ko v tišini
postojiš ob grobu, jih priporoči
nebeškemu Očetu, pri katerem se bomo
nekoč spet vsi srečali.
YOUCAT – katekizem za mlade

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
30.10.2016: 31. nedelja med letom,
žegnanjska nedelja

»Stekel je naprej in splezal na
divjo smokvo, da bi ga videl, kajti
moral bi iti tam mimo« (Lk 19,4)
1.11.2016: VSI SVETI

»Blagor žalostnim, kajti
potolaženi bodo.« (Mt 5,4)
2.11.2016: Spomin vernih rajnih

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal
počitek.« (Mt 11,28)
6.11.2016: 32. nedelja med letom,
zahvalna nedelja

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak
živih, kajti njemu vsi živijo.«
(Lk 20,38)

Kaj pomeni 'občestvo svetnikov'?
V 'občestvo svetnikov' spadajo vsi
ljudje, ki so svoje upanje stavili na
Kristusa in mu po krstu pripadajo, pa
če so že umrli ali še živijo. Ker smo v
Kristusu eno telo, živimo v občestvu, ki
obsega nebesa in zemljo.
(KKC 946–962)

Cerkev je večja in bolj živa, kot si
mislimo. V njej so živi in umrli, pa če so
še v procesu očiščevanja ali so že v Božji
slavi, znani in neznani, veliki svetniki in
neopazni ljudje. Drug drugemu lahko
pomagamo prek smrti. Kličemo lahko
naše zavetnike in priljubljene svetnike pa
tudi svoje umrle sorodnike, o katerih
verujemo, da so že prišli k Bogu. Moremo
pa tudi svojim pokojnim, ki so še v
očiščevalnem procesu, priti na pomoč z
našo prosilno molitvijo.

V dneh, ko se ustavljamo na pokopališčih, da
bi prižgali svečko najbližjim ter se z njimi
srečali v molitvi in spominu nanje, ne
pozabimo na molitev tudi za tiste, ki se
soočajo z žalostjo ob izgubi. Prosimo, da jim
nebeški Oče da tolažbo, mi pa jim po svojih
močeh bodimo opora.
Dnevi spomina na rajne so še posebej
čustveni za tiste, ki so pred kratkih izgubili
svoje bližnje – še najtežji za tiste, ki so morda
izgubili celo otroka. Družina je prostor, v
katerem je opora v takih trenutkih lahko
najtrdnejša. Naj bo to izziv vsaki družini: da v
teh dneh ne le prižge svečko na grobu,
ampak da poudarek molitvi in dobrim delom.
Kot družina morda obiščimo tiste, ki so v tem
letu ostali sami, ter z njimi delimo vsaj
prijetne spomine na rajne.
Ljudje naj ne bi umirali po roki
drugega, temveč na rokah drugega.
(Horst Köhler)

VSE ŽIVLJENJE SI
PRIZADEVAJMO ZA RAST V
SVETOSTI
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor je
zelo poudarjal, da smo k svetosti poklicani
prav vsi kristjani, ne samo duhovniki, menihi
in redovnice (prim. C, 40).
Vsak, kdor živi po svoji vesti, spolnjuje
vsakdanje dolžnosti, se drži Božjih zapovedi
in uvaja evangelij in še zlasti Kristusove
blagre v svoje življenje, postaja vedno
popolnejši in raste v svetost.
V Dogmatični konstituciji o Cerkvi je lepo
zapisano: »V različnih načinih življenja in ob
različnih nalogah uresničujejo eno samo
svetost vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu
in kateri v poslušnosti nebeškemu Očetu v
duhu in resnici molijo Boga Očeta, hodijo za
Kristusom, ubogim, ponižnim in obloženim s
križem, da bi si zaslužili deležnost pri
njegovem poveličanju. Vsakdo pa mora v
skladu s svojimi lastnimi darovi in nalogami
brez obotavljanja hoditi naprej po poti žive
vere, ki prebuja upanje in deluje po ljubezni«
(C, 41).
S prizadevanjem za rast v svetosti utrjujemo
kristjani občestvo krajevne in vesoljne
Cerkve in zidamo boljši svet, hkrati pa se
vse bolj povezujemo z onstransko,
zmagoslavno Cerkvijo, z občestvom
svetnikov v nebesih.
Končno je to naš cilj: doseči polnost življenja
v večnosti, vključiti se v poslednje,
neminljivo občestvo svetnikov, v polno in
trajno povezanost s troedinim Bogom, s
Kristusovo materjo Marijo, s svojimi krstnimi
zavetniki, z vsemi svetimi, našimi bližnjimi,
pa tudi z vsem poveličanim stvarstvom.
Tudi mi naj bi bili prišteti množici, »ki je
nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov,
rodov, ljudstev in jezikov«. Tudi mi naj bi
»ogrnjeni v bela oblačila« in s palmovimi
vejami v rokah, zraščeni v vesoljno polnost
ljubezni, vso večnost hvalili in molili Boga:
»Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala,
čast in oblast in moč našemu Bogu na veke
vekov. Amen (Raz 7,9–12).«
Po: S. Janežič

