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MISEL NA SREČNO VEČNOST

Večno življenje je dokončni sad Božjega podarjanja človeku. Zaradi tega vsebuje
nekaj neskončnega. „Tistim, ki umrjejo v Božji milosti in božjem prijateljstvu, a so
nepopolno očiščeni, je sicer njihovo večno zveličanje zagotovljeno, vendar pa po smrti trpijo očiščevanje, da bi dosegli svetost, ki je potrebna za vstop v nebeško veselje“
(Katekizem 1030). Menimo lahko, da se mnogi ljudje, čeprav na zemlji niso živeli
svetega življenja, vseeno niso dokončno zaprli v greh. Možnost, da se človek po smrti
očisti nečistoč in nepopolnosti bolj ali manj neposrečenega življenja, se tako pojavi
kot ponovna Božja dobrota, kot priložnost za pripravo na vstop v intimno občestvo s
svetostjo Boga. Vice so izraz Božjega usmiljenja za očiščenje pomanjkljivosti tistih,
ki se želijo poistovetiti z Njim. Bolj kot kraj moramo vice imeti za stanje začasne
in boleče oddaljenosti od Boga, v katerem so človeku odpuščeni mali grehi, se prečisti nagnjenje k zlu, ki ga greh pusti v duši, in je premagana “časna kazen“ zaradi
greha. Greh ne samo žali Boga in škoduje grešniku samemu, temveč po občestvu
svetnikov dela škodo Cerkvi, svetu, človeštvu. Molitev Cerkve za pokojne na nek
način znova vzpostavi red in pravičnost: zlasti s sveto mašo, miloščino, odpustki
in spokornimi deli (prim. Katekizem, 1032). Teologi učijo, da v vicah človek zelo
trpi, skladno s situacijo vsakega posameznika. Vendar gre za trpljenje s smislom, za
»blaženo bolečino«. Zato so kristjani povabljeni k temu, da iščejo očiščenje od grehov
v sedanjem življenju preko kesanja, mrtvičenja, zadoščevanja in svetega življenja.
Na praznik vseh svetih se bomo pri svetem bogoslužju dopoldan veselili vseh
tistih rajnih, ki se že veselijo večne sreče v Bogu. Pri popoldanskem in večernem bogoslužju pa bomo že vstopili v vsebino naslednjega dne ter se v molitvi
in mašni daritvi spominjali vseh rajnih, ki še trpijo očiščevanje v vicah. Zanje
bomo torej 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.

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

V župnijski pisarni še lahko oddate 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 ob pogrebih poleg sveč in cvetja na grob darujete
tudi za svete maše ali darove za namene in potrebe Cerkve.

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH

Skozi ves mesec november lahko za duše v vicah darujemo popolni odpustek, če
le opravimo zakrament svete spovedi, vredno prejmemo sveto obhajilo, obiščemo
pokopališče in molimo po namenu svetega očeta. Priložnost za sveto spoved bo v
nedeljo, 27. oktobra, zjutraj od 7- ih dalje skozi ves dopoldan. Spovedoval bo ravnatelj Bogoslovnega semenišča g. Peter Kokotec. Priložnost za sveto spoved bo tudi
med tednom pred vsemi svetimi in sicer vsak dan eno uro pred večerno sveto maša.

SREČANJE ZA STAREJŠE

Posebno srečanje za starejše bo v nedeljo, 27. oktobra popoldan. Ob 14.30 bomo
začeli z molitvijo rožnega venca, ob 15- ih bo sveta maša, med katero boste lahko
prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Sveto bogoslužje bo vodil frančiškan p.
Franci Seničar. Od 14.30 dalje bo tudi priložnost za sveto spoved. Po sveti maši bomo
nadaljevali prijateljsko srečanje v župnijski dvorani. Starejšim in bolnim omogočimo
prevoz na duhovno in prijateljsko srečanje.

OBHAJILO BOLNIKOV PO DOMOVIH

Obhajilo bolnikov po domovih bo že v četrtek, 31. oktobra, dopoldan. Bolnim in
onemoglim, ki ne morejo več priti v cerkev, priskrbimo obisk duhovnika in prejem
svetih zakramentov na domu.

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 3. 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.

JUBILEJNI KONCERT ŽUPNIJSKEGA ZBORA

Odrasli župnijski mešani pevski zbor svetega Jurija letos praznuje 10 letnico svojega delovanja. Naši pevci nam skupaj z zborovodkinjo Evo Čeh pripravljajo jubilejni
koncert, ki bo v soboto, 16. novembra, po večerni sveti maši. Ta večer bodo sicer
peli že pri sami sveti maši, potlej pa nas vabijo, da se z njimi še zadržimo v cerkvi in
prisluhnemo zahtevnemu koncertu, ki ga za vse nas pripravljajo z velikim veseljem.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 24. oktobra, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za misijonarje
in misijonsko poslanstvo Cerkve; v četrtek, 31. oktobra, bo molitvena ura, ki jo
oblikuje Frančiškova skupina; v četrtek, 7. novembra, bomo molili za duhovnike
in nove duhovne poklice; v četrtek, 14. novembra, pa bo tiha in zasebna molitev.
SVETE MAŠE - v žup. pisarni že sprejemamo mašne namene za marec 2020.

PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI

V četrtek, 7. novembra, bo po večerni sv. maši v župnijski dvorani predavanje s
poudarki o hrani, energiji, zdravju in vzrokih bolezni. Predavala bo Katja Tomažič.
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URŠULA
devica in
mučenka

18.00 †Jure Lombar
za zdravje
19.00 †Simon Kozelj (HOTEMAŽE)

JANEZ PAVEL II.
18.00 v zahvalo za zdravje
papež
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

18.00 †Emilija Knez
†Franc Manfreda
19.00 †Jože Vreček, obl. (SREDNJA VAS)

ANTON M.
18.00 za zdravje in razumevanje v družini
CLARET
za zdravje in Marijino varstvo
škof in red. ust.
DARIJA
mučenka

18.00 †Metka Markelj
19.00 †Janez in Francka Rebernik
†Cecilija Bitenc, obl. (VISOKO)

LUCIJAN
mučenec

8.00 †starši Šter in Gašpirc (VOKLO)
18.00 †Vencel Peternel, obl.

8.00 za farane; 8.00 †sorodniki in prijatelji (OLŠEVEK)
30. NEDELJA
10.00 †Jože in Ana Kepic, obl.
MED LETOM 15.00 †Pavla Prestor; †Ivana Čebašek
žegnanjska n.
19.00 †Andrej Benedik, obl.; za Božji blagoslov v službi
18.00 †Alojz Zupan, obl.
SIMON IN
na čast svetemu Tadeju
JUDA TADEJ
19.00 †Miroslav Naglič (HOTEMAŽE)
apostola
MIHAEL RUA
duhovnik

18.00 †Andrej Štrajhar in starši Gašperšič
19.00 †Pavel Hudobivnik, obl. (LUŽE)

MARCEL
mučenec

18.00 †Tončka, obl. in Karel Ajdovec
19.00 †Ana, obl. in Franc Jarc
†Stane Kalan, obl. (SREDNJA VAS)

ALFONZ
redovnik

18.00 †Jože Žagar, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice

8.00
10.00
VSI SVETI
14.00
18.00
SPOMIN VSEH 8.00
10.00
VERNIH
18.00
RAJNIH
8.00
31. NEDELJA
MED LETOM - 10.00
zahvalna n. 19.00

za farane; 8.00 †Frančiška Sajevic (OLŠEVEK)
†duhovnik Miloš Briški
za rajne po molitvenih namenih
duše v vicah
duše v vicah; 8.00 †iz družine Šenk (OLŠEVEK)
po namenu svetega očeta
po namenu
za farane; 8.00 †starši in sestra Ana Logar (OLŠEVEK)
†Katarina Kosirnik, obl.
†Frančiška in Janez Golob ter sestra Pavla in brat Janko
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KAREL
BOROMEJSKI
škof

18.00 †Gregor Vidmar
†starši Anica in Jože Turk, obl.
†starši in brat Jernej Novak

ZAHARIJA IN
18.00 †Janez Perič, obl.
ELIZABETA
†Lovro Egart, obl.
starša Janeza K.
LENART
opat

18.00 †Ciril Velkavrh, 30. dan
†Jožef in Frančiška Anžič, obl.
†Valentina in Peter Jerala ter sestra Marija in brat Peter

ENGELBERT
škof

18.00 †Martin Okorn, obl.
†iz družine Grilc - Beleharjeva 33

JBOGOMIR
škof

18.00 †Ciril Luskovec, 30. dan
†Frančiška in Franc ter Antonija Golob
†Valentin in Antonija Okorn

POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE
32. NEDELJA
MED LETOM

MARTIN
škof
JOZAFAT
škof in
mučenec
STANISLAV
KOSTKA
redovnik
NIKOLAJ
TAVELIĆ
mučenec

18.00 †starši Franc in Marija Vidic
†iz družine Gregorič
8.00
8.30
10.00
19.00

za farane; 8.00 †Jožko Lombar, obl. (OLŠEVEK)
na čast sv. Martinu za zdravje pri živini (VOKLO)
†Florjan, obl. in vsi rajni iz družine Vreček
†Denis Planinšek, 30. dan
†Zdravka Šimunkovič, obl.
18.00 †Florjan in Marija Arnež
†starši Marija in Alojzij Grašič
19.00 †Ana Kristanec, 30. dan; †Martin Gorjanec (VOKLO)

18.00 †Stane, obl. in Tina Vidmar
†Frančiška in Franc ter Antonija Golob
18.00 †Alojz Kolenc
†Jože in Marija Pintar
†Alojz Repnik, obl.
18.00 †Janez Kirn, obl.
†Apolonija in starši Osterman

ALBERT VELIKI
18.00 †Ivan, obl. in Darinka Lang
škof in
verne duše v vicah
cerkveni učitelj
MARJETA
ŠKOTSKA
kraljica
33. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †Janez in Marija Frantar
†Marija Luskovec
8.00 za farane; 8.00 †Miha Sajevic (OLŠEVEK)
10.00 †Alojz Blažun, obl.
19.00 †Albin Svetelj, obl.
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