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PRAZNIK VSEH SVETIH - misel na smrt in večno življenje

Med osrednja oznanila Cerkve spada vesela vest o življenju po smrti. Sveti Janez
je v videnju gledal »veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti«, tistih, »ki so
prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih očistili z Jagnjetovo krvjo«.
(Raz 7,9.14) Ko v teh dneh obiskujemo grobove rajnih, se zaradi tega upanja v nas
naseli veliko veselje, s katerim Jezus sklene oznanilo blagrov: »Veselite in radujte
se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,12) V tej veri sta smrt in pogreb
najdražjih vsega spoštovanja vredno dogajanje. Dotika se naših osebnih doživljanj,
ki pogosto izzovejo občutek nemoči, žalosti in strahu. Zelo močnó pa se dotika tudi
človeka kot presežnega, verskega bitja. Cerkev ponuja iz svoje duhovne zakladnice
bogato simboliko in bogoslužna besedila, ki so namenjena tolažbi svojcev rajnega
in župnijskemu občestvu. Preko simbolov in besedil nas Sveti Duh Tolažnik usmerja
v Kristusovo velikonočno skrivnost, da bi smrt sprejemali tesno povezano z veliko
nočjo: kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od
mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se bo naša duša ob smrti srečala s svojim
Odrešenikom in bo naše telo deležno vstajenja. Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti zato izrazito izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli
izpovedujejo. Pogrebno bogoslužje ni samo izročitev telesa rajnega zemlji v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je namenjeno tudi tolažbi svojcev in krščanske
skupnosti ter izraža krščansko vero in upanje v večno življenje. Zato je za krščansko
žalovanje zelo primerno, da se ohranja ali na novo uvede molitev ob umirajočem in
ob mrtvem človeku. Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere in podpora rajnemu
ter svojcem. Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša
oblika slovesa. Zato naj se telesa položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču
ali drugem svetem kraju. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in
pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti,
vendar je po Kristusovemu vzoru namenjeno vstajenju. Kjer je torej le mogoče, v veri
izberimo tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa. Pri obredih naj
sodeluje župnijsko občestvo, da se pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo.
V proces slovesa od rajnega naj se na možen način vključi tudi obhajanje sv. maše.

OBISK MISIJONARJA JANEZA MESCA

V soboto, 23. oktobra, na predvečer misijonske nedelje, bo večerno sveto mašo ob
18- ih vodil misijonar Janez Mesec. V župnijski pisarni lahko zanj prehodno oddate
tudi mašne namene, ki jih bo daroval na Madagaskarju. Tudi nabirka pri tej sveti
maši bo namenjena za njegov misijon.

SVETA MAŠA ZA STAREJŠE IN BOLNE

Sveto mašo za starejše in bolne v nedeljo, 24. oktobra, popoldan ob 15- ih bo vodil
kanonik in prelat Anton Slabe. Med sveto mašo bo možno prejeti tudi zakrament
bolniškega maziljenja. Priložnost za sveto spoved bo od 14.30 dalje.

SVETA SPOVED PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH

Skozi ves mesec november lahko za duše v vicah darujemo popolni odpustek,
če le opravimo sv. spoved, vredno prejmemo sv. obhajilo, obiščemo pokopališče in
molimo po namenu sv. očeta. Priložnost za sv. spoved bo v soboto, 30. oktobra, od
8- ih do 12- ih. Spovedoval bo spiritual Bogoslovnega semenišča g. Gregor Celestina.

1. november - SLOVESNI PRAZNIK VSEH SVETIH

Na praznik vseh svetih popoldan povabljeni k molitvi za duše v vicah. Zanje bomo
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 pa bo molitveno bogoslužje
na pokopališču. Popoldan ob 17- ih bomo za duše v vicah 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.

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 7. 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.

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni 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 ostanimo povezani z
rajnimi. Hvala in Bog povrni vsem, ki tudi ob pogrebih poleg sveč in cvetja na grob
darujete za svete maše ali darove za namene in potrebe Cerkve.

SKRB ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE

V župnišču zbiramo ozimnico in druge darove za Bogoslovno semenišče. Tudi
tako lahko izrazimo skrb za duhovne poklice, predvsem pa zanje veliko molimo.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Ob četrtkih imamo običajno eno uro pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim. V četrtek, 21. oktobra, bomo molili za misijonsko poslanstvo Cerkve;
v četrtek, 28. oktobra, bomo molili za razumevanje po naših domovih; v četrtek,
4. novembra, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 11.
novembra, pa bomo molili za duše v vicah. Pridite, molimo!

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Sprejemamo mašne namene za januar 2022.
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LUKA
evangelist

18.00 †Marija, obl. in Jože Martinjak
†Luka Kordež
19.00 †Ciril Gašpirc (HOTEMAŽE)

PAVEL
OD KRIŽA
duhovnik

18.00 †Jure Lombar
†Lojze Lazar, obl.
19.00 †Marija Sitar (LUŽE)

IRENA
mučenka

18.00 †Franc Gašperlin, obl.
19.00 †iz družine Brezar in Podpeskar; †Anica Kern, obl.
†Matilda in Andrej Podgornik ter Tilka Omejc (SR. VAS)

18.00 †Viktor Ropret, 30. dan
URŠULA IN
†Uršula Kremžar
TOVARIŠICE
Mariji v priprošnjo za službo
device in muč.
JANEZ
PAVEL II.
papež

8.00 †starši Šmajd in Vrtač ter Melita Vrtač
†starši Lucija in Franc Vidmar; za zdravo pamet
19.00 †Francka in Jože Pikš (VISOKO)

8.00 †starši Gašpirc in Šter (VOKLO)
18.00 †Vida Zupanec, 30. dan; v zahvalo
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov
8.00 za farane
30. NEDELJA
8.00 †starši in dva brata Rogelj (OLŠEVEK)
MED LETOM 10.00 †starši Buh; 15.00 †Ivanka Zupin; za zdravo pamet
misijonska n.
19.00 †Franci in Igor Logar ter Franci Fajfar
18.00 †Mihael Dobršek in Emilija Knez
DARIJA ali
†starši Prosen in njuni otroci
DARINKA
19.00 †Igor Logar, obl. (HOTEMAŽE)
mučenka
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

LUCIJAN
mučenec

18.00 †Vencel Peternel, obl.
†Aleksander Mihael Močnik
19.00 †Boštjan Sajevic, obl. (LUŽE)

SABINA
mučenka

18.00 †starši, sestra in brat Maselj
19.00 †Stane Kalan, obl.; †Jože in Marija Selan
†Franc in Ana Jarc, obl. (SREDNJA VAS)

SIMON IN
JUDA TADEJ
apostola

18.00 †Mirko Štern, obl.
v čast in priprošnjo svetemu Tadeju
za zdravje in srečen porod

ERMELINDA ali 18.00 †starši Ana in Jože Kepic, obl.
19.00 †Cilka Bitenc, obl.
LINDA
†Lovro Egart, obl. (VISOKO)
devica
MARCEL
mučenec
31. NEDELJA
MED LETOM
- žegnanjska
nedelja

8.00 †Marija Logar (VOKLO)
18.00 †Tončka, obl. in Karel Ajdovec
za zdravje
8.00 za farane; 8.00 †Marija Sitar (OLŠEVEK)
10.00 †Alojz Zupan, obl.
19.00 †Alojz Hrovat
v zahvalo za življenje
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8.00
10.00
VSI SVETI
14.00
18.00
SPOMIN VSEH 8.00
10.00
VERNIH
18.00
RAJNIH

za farane; 8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
†Robi Jeraj
za rajne po molitvenih namenih
za duše v vicah
za duše v vicah
po namenu svetega očeta
po namenu

VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.

18.00 †Ivan Rebernik ter starši Rebernik in Murn
†Stanislav, obl. in Ivanka Zupin
za zdravje in Marijino varstvo

KAREL
BOROMEJSKI
škof

18.00 †Alojz Kovačič in Anton Iaria, obl.
v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
za duhovnike in nove duhovne poklice

ZAHARIJA IN 18.00 †Ljudmila Vidmar, 30. dan
†starši Peter in Valentina Jerala
ELIZABETA
†Vika Pestar
st. Janeza Krst.
ABRAHAM - 18.00 †Marija in Janez Frantar
†Franci Kok
očak IN SARA v zahvalo in priprošnjo za zdravje
svetopis. žena
8.00 za farane; 8.00 †Anton Pavc, obl. (OLŠEVEK)
32. NEDELJA
MED LETOM - 10.00 †Matevž Hubad, obl.; za zdravje
zahvalna n. 19.00 †Janez Perič, obl.
BOGOMIR
škof
POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE

18.00 †Slavka Müller
†Valentin in Antonija Okorn, obl.
18.00 †Silva Draksler, obl.
†Viktor in Edvard Marušič

LEON VELIKI 18.00 †Ana in Franc Dolhar
†Zdravka Šimunkovič, obl.
papež in
†Marija Vreček; za zdravje
cerkveni učitelj
MARTIN
škof

18.00 za zdravje otrok z boleznijo raka
za modrost pri odločitvah
19.00 †Vika Pestar; †Franc Kozjek (VOKLO)

JOZAFAT
škof in
mučenec

18.00 †Janez Kirn, obl.
†Alojz Kolenc

STANISLAV
KOSTKA
redovnik
33. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †Andrej Štrajhar, obl.
†Jožef, obl. in Marija Pintar
8.00
8.30
10.00
19.00

za farane; 8.00 †Frančiška Logar (OLŠEVEK)
na čast sv. Martinu za zdravje pri živini (VOKLO)
za Božji blagoslov v družini
†Avgust Vrhar, obl.; za zdravje
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