SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

25. PON
19.h + Jože in Pavla Drakslar
sv. Krizant in Darija
26. TOR
7.30 + starši Naglič
sv. Lucijan in Marcijan
in brat Ivan
27. SRE
19.h + Žan Zupanc

Krščevanje je po
dogovoru s starši.
Pokličite in se
dogovorimo za
prejem zakramenta.

sv. Sabina Avilska

28. ČET
19.h + Franc Černe
sv. Simon in Juda Tadej
29. PET
19.h + starše Wolf
sv.Mihael Rua
30. SOB
19.h + Milena Škufca
sv. Marcel
31. NED
Žegnanjska nedelja
1. PON
VSI SVETI
2. TOR
spomin vernih rajnih
3. SRE
sv. Viktorin Ptujski
4. ČET
sv. Karel Boromejski
5. PET
sv. Zaharija, Elizabeta
6. SOB
sv. Lenart

8.h
10.h
8.h
10.h
14.h
7.h
8.30
18.h
18.h
18.h

Molitev binkoštne
dvorane bo v
četrtek, 28. oktobra
ob 17.30. uri.

31. 10. 2021 Žegnanjska nedelja

Na prvi petek 5.
novembra bom kot
za žive in umrle župljane običajno obiskal z
zakramenti bolnike.
+ Franc Grašič
za žive in umrle župljane
Redni verouk se
+ Toni Križaj
spet prične v sredo,
molitev za rajne v cerkvi
3. novembra.
in blagoslov grobov. PCT
Učenci ste skupaj s
po namenu papeža
starši povabljeni k
za vse rajne
prazničnemu bogo+ za starše in sorodnike
služju v času
v čast Svetemu Duhu
počitnic.
za duhovne poklice
po maši adoracija

APZ France
Prešeren Kranj
18.h + Martin Pičman
z orkestrom in gosti
vabi na koncert
7.30
v čast Marijinemu srcu
Od baroka do
18.h + Mira Vidic
klasicizma,
8.h
za žive in umrle župljane
7. NED
ki bo v naši cerkvi
10.h + Lojzka, Stane
Zahvalna nedelja
24. oktobra
in Ana Pavli
ob 20. uri.
Spoved pred žegnanjsko nedeljo in praznikom vseh
svetih bo v četrtek, petek in soboto od 17.30 ure dalje.
Vstopnice in
rezervacije na
Na vse svete bo molitev rožnega venca ob 17.30. uri
apzfrancepreseren@
V torek, na praznik vernih duš bo po večerni maši
gmail.com
blagoslov grobov na pokopališču. Posebej povabljeni vsi,
Pogoj PCT
ki ste v zadnjih letih pospremili svoje drage k večnemu
počitku.
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odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210, 040 520 995
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Letos bo minilo 45 let, ko je božji
blagoslov objel veliko delo vere in
ljubezni novoustanovljene župnije.
Prizidek k stari cerkvi je blagoslovil
škof dr. Stanko Lenič. Močne korenine
živete krščanske vere so gotovo

omogočile, da je bilo delo
dokončano. Spoštovanje božje
postave, spoštovanje nedelje, zdrave
družine, ki so se veselile življenja in
prihodnosti. To so bili duhovni
temelji, ki so gotovo poroštvo tudi
našega upanja v prihodnost.
Ko sem prvič stopil kot župnik v
cerkev, sem zaznal, da je cerkev res
lepa. V nedeljo pa se je pokazala v
vsej lepoti. Cerkev je najlepša tedaj,
ko se v njej zbiramo kristjani kot
velika družina božjih otrok in
slavimo Boga, ki je življenje našega
življenja.
Blaženi škof Slomšek je zapisal:
»Župnijska cerkev je srce župnije,
od tod prihaja božje življenje v
vsako hišo; je tudi oko župnije, skoz
katero gleda Bog vsakega farana, od
pravkar rojenega do umirajočega; je
tudi luč župnije, postavljena na
svetilnik, da sveti vsem, ki so v
župniji.«
Prosimo, da bi ob prazniku farne
cerkve ob živem Bogu med nami
poglabljali svojo vero, upanje in
ljubezen. Tako bomo sol zemlje in
kvas sveta na temelju vrednot
krščanstva
in
človekovega
dostojanstva.

1. NOVEMBER: VSI SVETI

Molitev za novo evangelizacijo

RAJNI ŽIVIJO V BOGU

Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo
in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu.
Prosimo te, poživi nam vero,
da bo postala globoko prepričanje
in resnična moč, ki izhaja iz osebnega
srečanja z Jezusom Kristusom.
Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli
v poslušnosti Svetemu Duhu.
Naj zvesto hodimo za Kristusom,
navdušeno in vztrajno
odgovarjamo na Božjo besedo
in hvaležno uživamo kruh življenja.
Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha
prizadevanje Cerkve za novo
evangelizacijo in nas vodi, da bomo
z besedo in s svojim življenjem
našim sodobnikom oznanjali Kristusa.
Jezusovi učenci naj se odlikujemo
po ljubezni do ubogih in stiskanih,
naj bomo solidarni s potrebnimi
in velikodušni v delih usmiljenja,
naj ne molčimo pred zlom
in ne podležemo mikom
prevladujoče miselnosti.

Nova evangelizacija so sproščeni
kristjani, ki imajo oseben odnos do
Boga. In iz tega osebnega odnosa
do Boga živijo na vseh področjih
družinskega,
poklicnega
in
družbenega življenja. To je moja
globoka želja.
msgr. Stanislav Zore

Bralci Božje besede v nedeljo:
31.10.2021 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
7.11.2021 ob 8.00
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Marta Rudež

Po Marijinem zgledu naj v luči vere
odkrivamo čudovita Božja dela;
naj bomo pozorni na znamenje
prisotnosti Vstalega v svetu,
da bomo z novim navdušenjem
služili resnici, pravici in miru.
To prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen

Darovanje na zahvalno nedeljo, 7.
novembra bo kot običajno za
domačega župnika.

V teh dneh večkrat kot običajno
razmišljamo o smrti. Mnoge ob tem
spremlja tudi strah pred lastno smrtjo. A
strah pred smrtjo je pogosto najprej
strah pred ničem, pred vstopom v
povsem neznano. Upiramo se smrti, ker
ne moremo verjeti, da bi vse lepo,
veliko, smiselno, kar je zraslo v
življenju, moglo v trenutku razpasti v
nič. To se upira naši misli, kajti ljubezen
zahteva večnost. Smrti se bojimo tudi
zato, ker se ne moremo povsem otresti
slutnje, da je nekje tudi sodba. Njen
»predokus« doživljamo že na zemlji v
zaznavanju glasu vesti, v tem »sodniku,
ki ga nosimo vedno s seboj«. Sodi nam
pogosto prav ob podzavestni misli na
blagre, o kateri nam spregovori tudi
današnja Božja beseda. Spričo sodbe, ki
je seveda del krščanskega verovanja, pa
nam brez olepšav prihaja pred oči
zavest, da smo v življenju že velikokrat
odpovedali.
Človeštvo nikoli ni sprejelo žalostne
dogme ateizma, da po koncu tega
življenja ni več ničesar. Vedno je iskalo
odgovore na poslednje, tesnobno
vprašanje smrti in življenja po njej. V
našem razumarskem času so se pojavili
poskusi, da bi tudi to vprašanje reševali
znanstveno, s preverjenimi dejstvi, ne
pa z vero. Literatura, ki prinaša izpovedi
klinično mrtvih, je postala nadvse
priljubljeno branje. Mnogim je sicer
pomagala, da so se spet oprijeli vere v
posmrtnost, toda kakšne trajne tolažbe
in pomiritve takšno čtivo ne prinaša.

Bistvena vprašanja ostajajo brez
odgovora.
Dejstvo je, da rajni niso begajoči duhovi
nekje v vesolju, ki bi na svojo pest iskali
zveze z nami, ampak živijo v Bogu.
Samo prek njega, prek molitve in svete
maše pa lahko prihajamo v stik z njimi,
se jim priporočamo in prejemamo od
njih duhovne darove. Odnos med živimi
in rajnimi je lahko le odnos ljubezni in
upanja, molitve in izmenjave duhovnih
dobrin, torej
odnosov
globoke
medsebojne solidarnosti.
Povzeto po: B. Dolenc, Ozare – TV Slovenija, 1997

2. November:
spomin vseh vernih rajnih
Pri nas se je za današnji spominski dan
vseh rajnih udomačilo ime ‘verne duše’
in verni ljudje prosimo za svoje pokojne,
ki so morda še v kraju očiščevanja in
zorenja za nebesa. Temu kraju ali
pravzaprav stanju pravimo vice. To
stanje nastopi takoj po smrti za tiste
duše, ki imajo v sebi Božje življenje
posvečujoče milosti, pa še niso zadostile
za grehe, ki so jih v življenju storile, ali
pa jih teži krivda malih grehov. Kako
dolgo traja očiščevanje v vicah pri
posameznih dušah, tega ne moremo
vedeti. Same si te duše ne morejo
pomagati, pač pa jim moremo pomagati
mi, ki spadamo še k ‘potujoči Cerkvi’. S
svojo priprošnjo jim morejo pomagati
tudi zveličani v nebesih. Temelj za to je
tisto nadnaravno dejstvo, ki ga izraža
apostolska vera: »Verujem v občestvo
svetnikov.«
S. Čuk, Svetnik za vsak dan – II. del

Življenje najbolje porabimo, če ga
porabimo za nekaj, kar traja dlje,
kot življenje samo.
William James

