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VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE

Ob misli na smrt in večno življenje se nam zastavljajo vprašanja, na katera večkrat
ne najdemo pravih odgovorov. Zato nam naproti prihaja nauk Cerkve, ki osvetljuje
našo vero in zaupanje. Kaj je torej večno življenje? Večno življenje se začne s
krstom, teče skozi smrt in se ne bo nikoli končalo. (KKC 1020) Bomo po smrti
postavljeni pred sodbo? Tako imenovana posebna ali tudi osebna sodba se zgodi ob
posameznikovi smrti. Splošna sodba, ki jo imenujemo tudi zadnja ali poslednja, pa se
bo zgodila na sodni dan, torej ob koncu sveta, ob Gospodovem ponovnem prihodu.
(KKC 1021-1022) V čem so nebesa? Nebesa so neskončen trenutek ljubezni. Nič
več nas ne loči od Boga, ki ga ljubi naša duša in ga je vse življenje iskala. Skupaj z
angeli in svetniki se smemo za vedno veseliti Boga in z Bogom. (KKC 1023-1026,
1053) Kaj so vice? Vice, pogosto predstavljene kot kraj, so prej stanje. Kdor umre
v Božji milosti (torej v miru z Bogom in ljudmi), pa še potrebuje očiščenje, preden
more gledati Boga iz obličja v obličje – ta je v vicah. (KKC 1030-1031) Lahko
pomagamo umrlim, ki so v stanju vic? Da, ker vsi krščeni sestavljamo eno samo
občestvo v Kristusu in smo med seboj povezani, lahko mi živeči na zemlji pomagamo dušam umrlih v vicah. (KKC 1032) Ta pomoč je predvsem v molitvi in daritvi
svete maše zanje. Kaj je pekel? Pekel je stanje večne ločenosti od Boga, absolutna
odsotnost ljubezni. (KKC 1033-1037) Če je Bog vendarle ljubezen, kako more
tedaj obstajati pekel? Človeka ne obsodi Bog. Človek sam odkloni Božjo usmiljeno
ljubezen in si prostovoljno vzame (večno) življenje s tem, da se izključi iz občestva z
Bogom. (KKC 1036-1037) Kaj je poslednja ali zadnja sodba? Zadnja ali poslednja
sodba se bo dogajala ob koncu časov, ob Kristusovem ponovnem prihodu. »Tisti,
ki so delali dobro, bodo vstali k življenju, tisti pa, ki so delali hudo, bodo vstali k
obsodbi« (Jn 5,29). (KKC 1038-1041, 1058-1059) Kako bo svet dovršen? Ob koncu
časov bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo. Zlo ne bo imelo nobene oblasti
in privlačnosti več. Odrešeni bodo gledali Boga iz obličja v obličje kot prijatelji.
Njihovo hrepenenje po miru in pravičnosti bo izpolnjeno. Gledanje Boga bo njihova
blaženost. Troedini Bog bo prebival med njimi in bo obrisal vse solze z njihovih
oči: smrti ne bo več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine. (KKC 1042-1050, 1060)

SEJA ŽPS bo v sredo, 25. oktobra, ob 19.30!
SREČANJE ZA STAREJŠE FARANE

V nedeljo, 29. oktobra, popoldan bomo imeli srečanje za starejše. Ob 15- ih bo
sveta maša, pol ure prej pa molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved.
Sveto mašo bo daroval frančiškan pater Franci Seničar. Med sveto mašo boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Sledilo bo prijateljsko srečanje v
župnijski dvorani. Starejšim priskrbimo prevoz in spremstvo!

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni še sprejemamo molitvene namene za naše drage rajne. Zanje
bomo še posebej molili skozi ves mesec november pri svetih mašah med tednom. V
molitvi in daritvi svete maše ter z darovi v dober namen Cerkve ostanimo povezani
z našimi dragimi rajnimi!

PRAZNIK VSEH SVETIH IN VERNIH DUŠ DAN

1. novembra, ko obhajamo praznik vseh svetih, se spominjamo vseh, ki so
pred nami odšli v večnost in se že veselijo večnega življenja pri Bogu. Oni so
naši priprošnjiki, da tudi mi ne bi zgrešili poti v nebeško kraljestvo. Hkrati pa nas
spremlja tudi misel na tiste, ki po smrti še niso v občestvu svetih in v očiščevanju v
vicah potrebujejo naših molitev in daritve svete maše. Ta dan bomo torej zanje ob
13.15 v župnijski cerkvi molili veseli in svetli del rožnega venca, ob 14- ih bo sveta
maša za rajne po molitvenih namenih, po sveti maši bo molitveno bogoslužje na
pokopališču. Popoldan ob 17- ih bomo molili še žalostni in častitljivi del rožnega
venca ter litanije vseh svetnikov, nato bo sveta maša, po njej pa krajše molitveno
bogoslužje pri križu na pokopališču, ki ga pripravljajo naši mladi.
2. novembra pa se spominjamo vseh vernih rajnih, ki še ne uživajo večnega
življenja v Bogu in se s trpljenjem v vicah očiščujejo za večno blaženost. Tudi ta
dan povabljeni k sveti maši in molitvi za trpeče duše v vicah. Zanje lahko darujemo
tudi popolni odpustek, če le prejmemo zakrament svete spovedi in svetega obhajila,
molimo po namenu svetega očeta in obiščemo pokopališče.
V nedeljo, 29. oktobra, bo zjutraj od 7- ih in skozi ves dopoldan spovedoval
frančiškan p. Franci Seničar!

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 5. novembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih praznovali zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, ste vabljeni, da se
čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili omenjeno jubilejno bogoslužje.
Vaši zakonski jubileji so dragocena spodbuda vsem mladim, ki se pripravljajo in
odločajo za skupno življenje znotraj zakramenta svetega zakona.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 26. oktobra, bo eno uro pred sveto mašo molitev oblikovala Frančiškova
skupina; v četrtek, 2. novembra, bomo molili za trpeče duše v vicah; v četrtek, 9.
novembra, bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitev; v četrtek, 16. novembra,
pa bomo molili za naše družine.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec januar 2018!
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JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

18.00 †Marica Likozar
†Janez in Ivanka Sušnik ter brat Tone
19.00 †Franc in Milka Bukovnik (HOTEMAŽE)

ANTON M.
18.00 †starši in Lojze Rebernik
CLARET
škof in red. ust.
DARIJA
mučenka

18.00 †Alojz Jenko
19.00 †Franc Jarc, obl.
†Stane Kalan, obl. (SREDNJA VAS)

LUCIJAN
mučenec

18.00 †Vencel Peternel, obl.
†Alojz Zupan, obl.
19.00 †Ana Gašpirc, 30. dan (OLŠEVEK)

SABINA
mučenka

18.00 †Dragica in Jožef Brolih
v zahvalo
19.00 †Jože Pikš in Anica Turk (VISOKO)

SIMON IN
JUDA TADEJ
apostola
30. NEDELJA
MED LETOM žegnanjska
nedelja
MARCEL
mučenec
VOLBENK
škof

8.00 †oče Anton in sin Janez Gašpirc (VOKLO)
18.00 †Uršula in brat Anton Kremžar
na čast svetemu Tadeju
8.00 za farane; 8.00 †Janez in starši Čebašek (OLŠEVEK)
10.00 †Jernej Novak
15.00 †duhovnik Alojzij Oražem; za duhovne poklice
19.00 †Janez Čebašek, Tončka, Lojze in Francka Verbič
18.00 †starši, obl. in Alojz Rebernik
†Tončka Ajdovec, obl.
†starši Ana in Jože Kepic
18.00 †iz družine Gačnik in Dermastja
19.00 †Jože in Frančiška Anžič, obl. (LUŽE)

8.00
10.00
VSI SVETI
14.00
18.00
8.00
SPOMIN
VSEH VERNIH 18.00
18.00
RAJNIH
VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.
KAREL
BOROMEJSKI
škof
31. NEDELJA
MED LETOM zahvalna
nedelja

za farane; 8.00 †Ludvik in Marija Podjed (OLŠEVEK)
†duhovnika Miloš Briški in Janez Vilfan
za rajne po molitvenih namenih
†duše v vicah
†duše v vicah; 10.00 po namenu svetega očeta
po namenu
†duhovnik Janez Vilfan (OLŠEVEK)

18.00 †Jožef Sodnik, 30. dan
†starši Franc in Marija Vidic, obl.
19.00 †Melita Vrtač (VISOKO)
8.00 †Markovi, Žerovčevi in Franc Pavec (VOKLO)
18.00 †Jože Žagar, obl.
†Irena Potočnik
8.00 za farane; 8.00 †Anton Pavc, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Alojz Blaznik
10.00 †starši in brat Joža Zupan (VISOKO)
19.00 †iz družine Štirn - Srednja vas 2
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NEDELJA

LENART
opat

18.00 †Alojz, Valentina in bratje Potočnik ter Lojze Jenko
†Slavka Osterman, obl.
za zdravje in Božje varstvo

ENGELBERT
škof

18.00 †Alojz Repnik, obl.
†Lovro Egart, obl.

BOGOMIR
škof

18.00 †Antonija in Valentin Okorn, obl.
†Antonija Zevnik
†starši Tičar in vsi rajni Rožmanovi

POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE

18.00 †Janez Perič, obl.
†starši Štern in Vehovec ter dva brata

LEON VELIKI 18.00 †Jernej Ajdovec, 30. dan
†Jože in Ana Kepic, obl.
papež in
†Zdravka Šimunkovič, obl.
cerkveni učitelj
MARTIN
škof

32. NEDELJA
MED LETOM
STANISLAV
KOSTKA
redovnik
NIKOLAJ
TAVELIĆ
mučenec

8.00 †Branko Pipan (VOKLO)
18.00 †Ana in Aloz Sajovec
8.00
8.00
8.30
10.00
19.00
18.00

za farane
†starši Rogelj ter brata Vinko in Janez (OLŠEVEK)
na čast sv. Martinu za zdravje pri živini (VOKLO)
za Božji blagoslov v šolskem in veroučnem letu
†Franc Galičič, 30. dan
†Stane in Tina Vidmar
†starši Franc in Rozalija Torkar
†Alojz Kolenc

18.00 †Jožef Pintar, obl.
†starši in brat Franc Rakovec

ALBERT VELIKI 18.00 †Ivan Lang, obl.
†Vilko in Urška Klepac
škof in
†Ivanka in Franc Kosem
cerkveni učitelj
OTMAR
opat
ELIZABETA
OGRSKA
redovnica

18.00 †Albin Svetelj, obl.
†Andrej Štrajhar, obl.
18.00 †Janez Kirn, obl.
†starši Janko in Valentina Pušavec, obl.
za spoznanje in izpolnitev Božje volje

POSVETITEV
18.00 †Vinko Gašperlin in vsi rajni iz družine Bučar
BAZ. SV. PETRA
†Marija, obl. in Miha Ovnik
IN PAVLA
8.00 za farane; 8.00 †Marijana Juvan (OLŠEVEK)
33. NEDELJA
10.00 †Alojz, Ana in stari starši Blažun; †starši Pirc- Voklo 44
MED LETOM
19.00 †Jože in starši Grilc
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