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Z VESELJEM SE VRNIMO K EVHARISTIJI

Pandemija, ki je posledica virusa COVID-19, je povzročila preobrate ne samo v
družbenih, družinskih, gospodarskih, vzgojnih in delovnih dinamikah, ampak tudi v
življenju krščanske skupnosti. Da bi virusu odvzeli prostor širjenja, je bila potrebna
ostra socialna razdalja, ki je učinkovala na temeljno potezo krščanskega življenja, ki
je v skupnem obhajanju svete evharistije. Skupnostna razsežnost ima teološki pomen:
Bog je odnos oseb v Sveti Trojici; človeka ustvari v dopolnjujoči se odnosnosti med
moškim in žensko in tudi njiju kliče v odnos z Njim.
Gospod Jezus je svoje javno delovanje začel tako, da je poklical k sebi skupino
učencev, da bi delili z njim življenje in oznanilo Kraljestva; iz te male črede se je
rodila Cerkev. Krščanska skupnost ni nikoli iskala osamitve in iz cerkve ni nikdar
naredila mesta z zaprtimi vrati. Kristjani so si vedno prizadevali za vključitev v
družbo, čeprav so se zavedali drugačnosti: biti v svetu, ne da bi mu pripadali in ne
da bi se omejili nanj. Tudi v pandemičnem izrednem stanju je se pokazal čut velike
odgovornosti: v poslušanju in sodelovanju s civilnimi oblastmi in s strokovnjaki so
bili škofje pripravljeni sprejeti težke in boleče odločitve, vse do daljše prekinitve
sodelovanja vernikov pri obhajanju evharistije. Čeprav mediji opravljajo dragoceno
služenje bolnim in tistim, ki jim je onemogočeno, da bi šli v cerkev, in so nudili
veliko uslugo s prenašanjem svete maše v času, ko ni bilo možnosti, da bi jo obhajali
skupnostno, pa noben prenos ni primerljiv z osebnim sodelovanjem in ga ne more
nadomestiti. Nasprotno, ti prenosi sami na sebi predstavljajo tveganje, da nas oddaljijo
od osebnega in intimnega srečanja z učlovečenim Bogom, ki se nam ni izročil na
virtualen način, ampak stvarno, rekoč: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostane
v meni in jaz v njem«. Ta telesni stik z Gospodom je življenjskega pomena, je nepogrešljiv in nenadomestljiv. Ko bodo ugotovljene in sprejete konkretno izvedljive
rešitve za zmanjšanje okužbe z virusom, je potrebno, da vsi ponovno zasedejo svoje
mesto v zboru bratov, da ponovno odkrijejo nenadomestljivo dragocenost in lepoto
obhajanja bogoslužja, z okužbo navdušenja spet pokličejo in privabijo malodušne
in prestrašene brate in sestre, ki so predolgo odsotni ali raztreseni.
Iz pisma kardinala Saraha predsednikom škofovskih konferenc

SLOVESNOST NA OLŠEVKU IN V TRBOJAH

V nedeljo, 18. oktobra, bo zjutraj ob 8- ih na Olševku sveto mašo daroval generalni vikar ljubljanske nadškofije škof msgr. dr. Franc Šuštar, ki bo tudi blagoslovil
obnovljeno fasado na zvoniku cerkve svetega nadangela Mihaela. Dopoldan ob 10.30
pa bo maševal še v Trbojah, kjer bo blagoslovil obnovljeno fasado na cerkvi Marijinega vnebovzetja. Pri obeh slovesnostih bo tudi ofer ali darovanje za omenjena dela.

MOLITVENI NAMENI ZA NAŠE DRAGE RAJNE

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

SPOVEDNI DAN PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH

Zaradi vedno večjega pomanjkanja duhovnikov je ob nedeljah vedno težje priskrbeti spovednika od drugod, zato bomo pred praznikom vseh svetih imeli priložnost
za sveto spoved v soboto, 31. oktobra. Skozi ves dan bo z nami rektor Bogoslovnega
semenišča g. Peter Kokotec. Spovedoval bo zjutraj od 8- ih do 12- ih in popoldan od
14- ih do večerne svete maše ob 18- ih, ko bo vodil somaševanje. Zaradi okoliščin
COVID- 19 letos ne bomo imeli dodatnega srečanja za starejše, zato bo pri tej večerni
sveti maši tudi priložnost za prejem zakramenta svetega bolniškega maziljenja. Rektor g. Peter Kokotec bo po sveti maši še spovedoval in tudi tedaj boste lahko prejeli
bolniško maziljenje. Ta možnost po sveti maši je še posebej priložnost za tiste, ki
se zaradi negotovosti COVID- 19 ne želite izpostavljati pred večjo množico ljudi.
Med tednom od ponedeljka, 26. oktobra, bomo vsak dan eno uro pred sveto mašo
spovedovali tudi domači duhovniki. Potrudimo se za iskreno sveto spoved, s katero
lahko ob prazniku vseh svetih vzporedno s svetim obhajilom, obiskom pokopališča,
veroizpovedjo in molitvijo po namenu svetega očeta namenimo popolni odpustek
našim rajnim in trpečim dušam v vicah. Zaradi okoliščin COVID- 19 vstopamo v
spovednico obvezno z zaščitno masko.

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 8. 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.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 1. oktobra, bomo eno uro pred sveto mašo ob Najsvetejšem molili
za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 8. oktobra, bomo molili za naše
družine; v četrtek, 15. oktobra, bomo molili za vse bolne in trpeče; v četrtek, 22.
oktobra, pa ne bo molitvene ure, ker bo sveta maša izjemoma že zjutraj ob 8- ih.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec januar 2021.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

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. Tedaj nas zagotovo dobite doma.
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VENČESLAV
mučenec

18.00 †iz družine Orehar
†starši Prosen in njuni otroci
19.00 †Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)

18.00 †Antonija Delavec, obl.
MIHAEL,
†Marija Egart
GABRIEL IN
RAFAEL nadang. 19.00 †Anton, obl. in Marija Potočnik (LUŽE)
18.00 †Miha Sitar
HIERONIM
duhovnik in 19.00 †stari starši Tilka in Andrej Podgornik
†starši Marija in Jože Selan (SREDNJA VAS)
cerkveni učitelj
18.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
TEREZIJA
†Silvestra Belehar, 30. dan
DETETA JEZUSA
†Ciril, obl. in Marija Luskovec
dev. in cerk. uč.
ANGELI
VARUHI
FRANČIŠEK
BORGIA
redovnik
27. NEDELJA
MED LETOM rožnovenska
nedelja
MARIJA FAVST.
KOWALSKA
redovnica

18.00 †Valentin in Antonija Okorn
†Ciril Velkavrh, obl.
19.00 †starši ter Cilka in Mirko Vrtač (VISOKO)
8.00 †Jožef Vidmar, 30. dan
†iz družine Kristanc in Šnobel (VOKLO)
18.00 †Frančiška Štefe, 7. dan; †Robert Burgar
8.00 za farane; 8.00 †Frančiška Sajevic (OLŠEVEK)
9.30 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
10.00 †Slavka Osterman, obl.
19.00 na čast svetemu Frančišku Asiškemu
18.00 †Ana in Alojz Luskovec, obl.
†Denis Planinšek, obl.
19.00 †Franc Ferjan (HOTEMAŽE)

18.00 †starši in bratje Ostrelič ter svakinja
BRUNO
†straši Janez in Frančiška Golob
redovnik in ust.
kartuzijanov 19.00 †Francka Ogris, obl. (LUŽE)
ROŽNOVENSKA 18.00 †Ivan Škrjanc, obl.
19.00 †Jože Vreček, obl.
MATI
†Uršula in Janez Bobnar (SREDNJA VAS)
BOŽJA
BENEDIKTA
devica in
mučenka
DIONIZIJ
škof in
mučenec
FLORENCIJ
mučenec
28. NEDELJA
MED LETOM
- farno
žegnanje

18.00 †Franc Galičič, obl.
†Janez Traven
†Miro Kozelj
18.00 †Janko in Ana Gašperlin
19.00 †Miroslav Vrtač, obl.
†Vincenc Zor (VISOKO)
8.00 †Janez Zmrzlikar
†Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
18.00 †Vencel Cuderman
8.00 za farane
8.00 †Franc Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 †Višnarjevi; †Marta Sekne
19.00 †Ana in Jernej Ajdovec, obl.

OKTOBER

12

PONEDELJEK
OKTOBER

13

TOREK
OKTOBER

14

SREDA
OKTOBER

15

ČETRTEK
OKTOBER

16
PETEK

OKTOBER

17

SOBOTA
OKTOBER

18

NEDELJA
OKTOBER

19

PONEDELJEK
OKTOBER

20

TOREK
OKTOBER

21

SREDA
OKTOBER

22

ČETRTEK
OKTOBER

23
PETEK

OKTOBER

24

SOBOTA
OKTOBER

25

NEDELJA

MAKSIMILJAN 18.00 †Silva Drakslar, obl. in stari starši Svetelj
†Rozalija Štremfelj
CELJSKI
škof in muč. 19.00 †Cvetka Katarina Podobnik (HOTEMAŽE)
KOLOMAN
mučenec

18.00 †Stanislav, obl. in Marija Tomažič
†Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman
19.00 †Roza Tičar (LUŽE)

KALIST I.
papež in
mučenec

18.00 †Alojzij Gašperšič, obl.
†Frančiška, obl. in Anton Klemen
19.00 †Ivanka Rakar, obl. (SREDNJA VAS)

TEREZIJA
18.00 †Franc in Jerca Dolenec
VELIKA
†Ivana Perne
dev. in cerk. uč.
MARJETA M.
ALAKOK
devica in red.

18.00 †Minka in Franc Ropret
19.00 †Peter Matija Bakovnik, obl.
†Janez Blažun (VISOKO)

IGNACIJ
ANTIOHIJSKI
škof in muč.
29. NEDELJA
MED LETOM
- misijonska
nedelja
PAVEL
OD KRIŽA
duhovnik

8.00 †iz družine Belehar (VOKLO)
18.00 †Marija in Jože Martinjak, obl.
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane
†Franci Čebulj; †Jakob Ferjan; †Igor Logar (OLŠEV.)
†iz družine Pavc
†Luka Kordež
†Janez in Ana Kristanc, obl.
†Jure Lombar
19.00 †Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)

IRENA
mučenka

18.00 †oče Vinko Vreček
†Marjan Rupnik
19.00 †Marija Štern (LUŽE)

URŠULA
devica in
mučenka

18.00 †Urška Okorn
19.00 †Anica Kern, obl. (SREDNJA VAS)

JANEZ PAVEL II.
papež
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

8.00 †Urška in Vilko Klepac
†Vera Zrakić
†duše v vicah
18.00 †Mihael Dobršek in Emilija Knez
19.00 †Cilka Bitenc, obl.
†Marija Egart (VISOKO)

8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
ANTON M.
18.00 †Frančiška Štefe, 30. dan
CLARET
†Vincenc Sluga, obl.
škof in red. ust.
8.00 za farane
30. NEDELJA
8.00 †starši in dva brata Rogelj (OLŠEVEK)
MED LETOM
- žegnanjska 10.00 za zdravje in Božje varstvo v družini
19.00 †Franc Novak in Irena Potočnik
nedelja
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