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1. november: PRAZNIK VSEH SVETNIKOV
V vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju poznali praznovanje spomina vseh svetih
mučencev. Obhajali so ga spomladi v povezanosti z veliko nočjo, zavedajoč se, da
k dovršitvi Kristusovega poveličanja spada tudi poveličanost Njegovih udov. Na
osmi dan po binkoštih so praznik vseh mučencev nastavili malo pred letom 600
tudi v Rimu. Papež Bonifacij pa je 13. maja leta 609 ali 610 rimski tempelj Panteon
posvetil Mariji in vsem mučencem. Praznik so začeli obhajati 13. maja.
Misel o prazniku vseh svetnikov (ne več samo mučencev) je dobila vidno oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. (731-741) pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno
kapelo v cerkvi v čast Odrešeniku, njegovi Materi, vsem apostolom, mučencem in
vsem svetnikom. Množice romarjev so vsako leto za 13. maj prihitele v Rim. Gregor
IV. pa je sto let pozneje praznik izrecno preložil na 1. november in ukazal, naj se ta
dan v čast vsem svetnikom slovesno praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo pričevanje, da
so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali na 1. november, imamo že iz časa okoli
leta 800. V 9. stoletju so ga sprejeli tudi na Nemškem, Francoskem in Španskem.
Cerkev je uvedla praznik vseh svetnikov, ker je število svetnikov tako naraslo,
da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej. Drugi razlog: na praznik vseh
svetnikov naj bi popravili, kar na posebne praznike med
letom v češčenju svetnikov pogrešimo. Zlasti naj bi se na
»vse svete« spominjali tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici
velike svetosti nihče ni poznal in priznal.
Omenjeni praznik pa nas vse, ki še živimo na zemlji,
vsako leto izprašuje ali živimo dovolj sveto življenje, da
bomo nekoč lahko tudi mi zaživeli polnost odrešenja pri
Bogu. Odgovor si dajajmo sami! Rešitev pa iščimo predvsem v Kristusu in njegovem odpuščanju po zakramentu
svete spovedi in osebnem spreobrnjenju. Zgled, spodbuda
in priprošnja naj nam bo svetost vseh svetnikov.

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

Na zapovedani praznik vseh svetnikov bodo v farni cerkvi svete maše ob 8., 10.
in 14. uri. Pri dopoldanskih svetih mašah bomo slavili vse naše drage rajne, ki že
uživajo večno življenje pri Bogu. Popoldne pa bomo molili za vse tiste pokojne, ki
v vicah trpijo očiščevanje in si želijo Božjega usmiljenja po naših molitvah in dobrih
delih. Prva dva dela rožnega venca (veseli in svetli del) bomo začeli moliti ob 13.15,
nato bo sveta maša, po njej pa molitve na pokopališču. Druga dva dela rožnega venca
(žalostni in častitljivi del) pa bomo molili ob 17. uri. Tedaj bomo molili tudi litanije
vseh svetnikov in prav njih prosili naj pri Bogu posredujejo za vse duše v vicah.
Zvečer ob 19. uri bo še krajše bogoslužje naše mladine na pokopališču pri križu na
duhovniških grobovih.
Priložnost za sv. spoved bo od 27.10. do 1.11. eno uro pred sv. mašo.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

2. novembra se vsako leto spominjamo vseh rajnih, ki še potrebujejo Božjega
usmiljenja in naših molitev. Ta dan torej vsa vesoljna Cerkev moli za duše v vicah,
ki trpijo očiščevanje svojih grehov in tako zorijo za nebesa. Njim se lahko izročamo tudi vsi, ki še živimo na zemlji in prosimo Boga, naj njihovo trpljenje po naših
molitvah zadosti tudi našim potrebam in stiskam.
V zvezi z rajnimi je v naši župniji zelo pohvalna Vaša skrb zanje. Znamenje Vaše
hvaležnosti in ljubezni do njih, pa tudi vere v Božje in večno življenje so predvsem
svete maše, ki jih darujete v ta namen. Mnogim duhovnikom v današnjem času
primanjkuje mašnih namenov. V naši župniji nas je trenutno pet duhovnikov, glede
na število mašnih namenov in darov pa bi lahko bili med nami še vsaj trije. Samo
v tem letu smo namreč do zdaj oddali že 1014 mašnih namenov. Poleg teh še troje
tako imenovanih Gregorjanskih maš (to je po 30 svetih maš, ki se neprekinjeno
darujejo v 30 dneh. Običajno jih opravijo redovniki ali duhovniki, ki niso vezani
na pastoralno delo po župnijah). Na tem mestu gre torej iskrena pohvala in zahvala
vsem, ki na podlagi vere ohranjate povezanost in skrb do svojih rajnih, pa tudi skrb
za nas duhovnike. Posebej iskrena hvala vsem, ki prav razumete, da vseh mašnih
namenov ne moremo opraviti v domači župniji in smo s tem lahko v veliko pomoč
duhovnikom, ki jim mašnih namenov in darov primanjkuje. Pri vsem tem je resnično
bistven naš iskren namen, vera in molitev.
Posebej je lepo, da ob smrti in pogrebu svojcev, sosedov in prijateljev darujete
za svete maše in potrebe Cerkve. Cvetje in sveče na grobovih imajo sicer resnično
tudi krščanski pomen, saj predstavljajo ne le našo ljubezen in skrb do rajnih, pač pa
posebej tudi Jezusa Kristusa, ki je Luč sveta in ki zmore osvetliti celo trpljenje in
smrt, kar posebej simbolizira sveča. Cvetje pa je simbol življenja, v katerega preko
groba vodi sam Kristus s svojim vstajenjem. Ker pa se ob mnogih pogrebih sveč in
cvetja, ki mine, zbere v preobilni meri, je za nas kristjane še toliko bolj pomembno,
da za pokojne darujemo darove, ki so jim lahko v popotnico za večnost. To so pa
predvsem mašni nameni, molitve in darovi, ki jih namenjate za potrebe Cerkve. Prav
za to priložnost smo v župnišču pripravili posebne žalne vizitke, ki jih lahko prejmete
ob Vašem daru. Nanje se zapiše, kdo ob smrti nekoga daruje svoj dar. In ko greste
pred pogrebom rajnega še pokropit, lahko obenem tudi položite svojo vizitko. To
vizitko si lahko ogledate na oglasni deski ob glavnem vhodu v cerkev.

SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA MIR

V ponedeljek, 27. oktobra, obhajamo molitveni dan za mir po vsem svetu. Od 8- ih
naprej bo župnijska cerkev skozi ves dan odprta za molitev za mir in razumevanje
ne le v daljnem svetu, pač pa najprej v naših srcih in s tem tudi v naših družinah,
soseskah in župnijski skupnosti. Molimo tudi za sebe, da ne bi prav mi povzročali
jeze, nemira in sovraštva okrog nas. Ob 18. uri bo skupna molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim.

SVETE MAŠE

Od 1. novembra do velike noči bodo jutranje nedeljske in praznične svete maše
v farni cerkvi ob 8- ih, ob sobotah zvečer pa ob 18. uri.
Z novembrom smo začeli sptrejemati mašne namene za mesec februar.

ZAKONSKI JUBILEJI

Na zahvalno nedeljo, 9. novembra, bomo praznovali zakonske jubileje. Vse, ki
ste ali še boste v tem letu dopolnili jubilej poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 in več let) prosimo, da to sporočite v župnišče. Gospodinje prosimo za
pecivo, s katerim bomo slavljence tudi pogostili.

SEJA ŽPS bo v torek, 11. novembra, ob 20. uri.
SREČANJE STAREJŠIH

V nedeljo, 16. novembra, bo srečanje starejših iz naše župnije. Ob 15. uri bo v
cerkvi sveta maša, med katero bo priložnost za sveto spoved in bolniško maziljenje.
Sledilo bo družabno srečanje v župnijski dvorani. Tudi za to priložnost prosimo
gospodinje za domače pecivo.
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SIMON IN JUDA
18.00 †Franc Štempihar (LUŽE)
TADEJ
19.00 †Ivan in Frančiška Jerman
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NEDELJA

18.00 †Jana in Branko Sitar (SREDNJA VAS)
19.00 †Marija Logar, obl.

MARCEL
mučenec

19.00 †Jože Žagar, obl.
†Jože Kepic, obl.

VOLBENK
škof

18.00 †Cecilija Vreček, 30. dan (VISOKO)
†Marija Žaler, obl.
19.00 †Tončka Ajdovec, obl.

VSI SVETI

8.00 za farane
10.00 †Alojz Zupan, obl.
14.00 sveta maša za rajne po molitvenih namenih

NOVEMBER

SOBOTA

19.00 †Ivan Mali
†Silvo Zorman, obl.

8.00 za farane
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VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.

19.00 †iz družine Tičar
†Anica Turk, obl.

KAREL
BOROMEJSKI
škof

18.00 †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
19.00 †Milan Umnik

ZAHARIJA IN
ELIZABETA
st. Janeza Krst.

18.00 †starši Jera, obl. in Franc ter brat Jože Štern
19.00 †Franc in Frančiška Golob

(SREDNJA VAS)

LENART
opat

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Janez Perič, obl.

ERNEST
opat

18.00 †Damijan Novak, obl. in starši Benedičič (VISOKO)
19.00 †starši Franc in Marija Vidic, obl.

BOGOMIR
škof
ZAHVALNA
NEDELJA

8.00 †Ana Šimnovec, 30. dan (VOKLO)
†starši in brat Jože Zmrzlikar
18.00 †Lojze Rogelj
8.00 za farane
10.00 †Stane Jamnik
10.00 Bogu v čast in Mariji v zahvalo za srečen porod

(VISOKO)

LEON VELIKI
19.00 †Alojzij Rogelj
papež in
†Valentin Okorn, obl.
cerkveni učitelj
MARTIN
škof

18.00 po namenu (LUŽE)
19.00 †Avgust Vrhar, obl.

JOZAFAT
škof in
mučenec

18.00 †Jože Vreček, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Angela Vidmar

STANISLAV
KOSTKA
redovnik
NIKOLAJ
TAVELIĆ
mučenec

19.00 †Andrej Štrajhar
†Jožef Pintar, obl.
18.00 †Ciril Žibert, obl. (VISOKO)
19.00 †Janez Kirn, obl.

ALBERT VELIKI
8.00
škof in
18.00
cerkveni učitelj
8.00
33. NAVADNA 8.30
10.00
NEDELJA
15.00

†Milka Skubic, obl. (VOKLO)
†Ivan Lang, obl.
za farane
†Jože in Pavla Vehovec - Mežnarjevi (VOKLO)
†Albin Svetelj, obl.
za zdravje
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