OZNANILA:

SVETE MAŠE od
6. do 12. 11. 2017
ponedeljek:
7.30 za + Stanka in Smrkoljeve
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + starše Lubej
za + Francija Krašovca

torek:
7.30 za + Ljudmilo Zamernik
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Angelo, Maksa in
Mirka Skamen

sreda:
7.30 za + Marijo Kaker
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Miloša Drea

četrtek:
7.30 za + družini Oselj in Tičar
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Alojza Mahniča, pogr.

petek:
7.30 za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Štefana Volaska

sobota:
7.30 za + iz Spominov
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Vinka, Jožico, Jožeta
Koštomaj, Marijo Poženel,
Angelo Krušič

NEDELJA:
8.00 za + Marjana Ojsterška
za žive in + župljane
za + Marijo in Josipa Gojtan
10.00 za + Jožeta, Marijo,
Martina Jager in sorodnike
Vaše življenje je skrito
s Kristusom v Bogu. (Kol 3,3)

● Bogu gre čast in zahvala za vse, kar smo in kar
imamo. Od Boga prihaja vsak dober dar, od njega
prejemamo življenje in nesmrtnost. Ob spominu
Vseh svetih in naših rajnih nam je to evangeljsko
sporočilo še posebej blizu. Saj je Jezus dejal, da bo
tisti, ki bo krščen in veroval vanj, živel, četudi bo
umrl.
● Bog povrni za današnji ofer za potrebe župnije,
predvsem za ogrevanje in popravilo varnostnih
svetilk. V imenu misijonarjev pa se zahvaljujemo
tudi za nabirko na misijonsko nedeljo, ko ste zbrali
542 evrov, kar smo že oddali naprej.

5. 11. 2017

31. nedelja med letom

● Hvala vsem, ki ste se udeležili skupnih župnijskih
molitev za rajne v sredo in četrtek. Imena rajnih, ki
ste jih napisali v Spomine, za katere molimo in
darujemo sv. maše v tem mesecu, so izpisana tudi
na oglasni deski. Bog povrni tudi za priložene
darove.
● Danes ni nove številke Družine, je pa na voljo
župnijsko Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR
5. 11. zahvalna nedelja
6. 11. srečanje bralcev Božje besede
7. 11. sestanek staršev veroučencev 4. razreda
9. 11. sestanek staršev veroučencev 3. razreda
12. 11. krstno bogoslužje (po drugi sv. maši)
13. 11. seja ŽPS
14. 11. sestanek staršev veroučencev 7. razreda
19.–25. 11. teden zaporov
26. 11. praznik Kristusa Kralja vesoljstva
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MIZA BOŽJE BESEDE
Malahija 1,14-2,2.8-10
Psalm 131
1 Tesaloničanom 2, 7-9.13

Matej 23, 1-12

● Jutri ob 19. uri bo srečanje bralcev Božje besede.
Hvala vsem glasnikom Božjega sporočila ob nedeljah in delavnikih, ki se jim pridružite še drugi.
● V torek ob 18. uri bo sestanek za starše veroučencev 4. razreda, v četrtek ob isti uri pa za
starše veroučencev 3. razreda. Lepo vabljeni.

Leto XIII. št.

Pravijo, da je v krizi ne le gospodarstvo,
ampak tudi očetovstvo, učiteljski poklic,
vodstvene službe. Na ta problem je opozoril
Jezus, ko je dejal, da so te vloge pokvarljive, če
se ne ravnajo po svojem pravzoru. Oče bo
otroku dober oče, če bo priznaval, da je Bog
tisti, ki bedi nad vsem, od katerega prihaja
vsak dober dar. Voditelj in učitelj ljudstva
sprejema mandat služenja, za kar je Jezus
čudovit zgled in pot k Očetu. Še na marsikaj je
opozoril Gospod: Biti pristen, verodostojen,
dejanja naj potrjujejo besede, svoje
službe in vloge naj ne zlorabljam, naj se ne
postavljam ali skrbim za prazno čast in slavo.
Skromnost, preprostost, resnicoljubnost,
dostojnost, solidarnost, potrpežljivost,
zaupanje, hvaležnost so človekova odlika, ki
ga naredi v vsaki vlogi in službi velikega.

Jaz sem velik kralj, govori
Gospod. Če ne boste
poslušali in če si ne boste
vzeli k srcu, da bi dajali čast
mojemu imenu, pošljem
prekletstvo nad vas.
Gospod, umiri mojo dušo pri
sebi. Kakor otrok v naročju
svoje matere, sem potešil in
umiril svojo dušo.
Neprenehoma
se
zahvaljujemo Bogu, da ste
besedo, ki ste jo slišali in
prejeli od nas, sprejeli kot
Božjo besedo; ta deluje v
vas, ki verujete.
Vi si ne pravite 'učitelj', kajti
eden je vaš Učitelj, vi vsi ste
pa bratje. Na zemlji nikomur
ne pravi 'oče', zakaj eden je
vaš Oče, ki je v nebesih. Ne
pravite si 'vodnik', kajti
eden je vaš Vodnik, Kristus.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
VATIKAN, 26. oktober – Papež Frančišek se je danes
neposredno povezal z mednarodno vesoljsko postajo in
se je pogovarjal s šestimi
astronavti. Najprej je povprašal o temeljnih življenjskih
vprašanjih, kot sta od kod
prihajamo in kam gremo. Izhodišče enega vprašanja je
bil Dantejev stavek iz Božanske komedije: »Ljubezen, ki
premika sonce in ostale
zvezde.« Na koncu se je
astronavtom zahvalil rekoč,
da ga je pogovor z njimi zelo
obogatil.
24. oktobra, na dan Združenih narodov, se je s papežem Frančiškom srečal nadškof Ivan Jurkovič, stalni
opazovalec Svetega sedeža
pri OZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi.
Papež je izpostavil pomembno delo, ki ga predstavništva Svetega sedeža opravljajo v New Yorku, Ženevi, na
Dunaju in v Parizu. S papežem sta se pogovarjala o prizadevanju Cerkve na področju razoroževanja. Nikoli ni
bilo toliko oboroženosti in se
za orožje porabilo toliko denarja kot zdaj. Druga tema, o
kateri sta govorila pa je bil
pojav migracije. Glas Svetega sedeža in Cerkve je pri
OZN po Jurkovičevem prepričanju zelo slišan: »Vidnost in rahločutnost pontifikata papeža Frančiška sta
veliko močnejša v primerjavi
s prejšnjimi papeži.« Nadškof kot razlog navaja stil papeža in njegovo vključevanje
v žgoča vprašanja sveta.

OB ZAHVALNI NEDELJI
Zahvalna nedelja je najprej
zahvala Bogu za duhovne darove
bogoslužnega leta. Hvaležno se
oziramo na prehojeno pot obhajanja stoletnice fatimskih dogodkov, ki smo jih globoko doživeli
na škofijskem romanju v Petrovčah in na vseslovenskem v Stični. Prisrčno in duhovno bogato je bilo obiskovanje kipa fatimske Marije po naših dekanijah, župnijah in družinah.
Zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom Škofijske Karitas in župnijskih Karitas, ki razodevajo podobo Jezusa Kristusa – usmiljenega Samarijana. Bog povrni vsem molivcem in molivkam
za duhovne poklice. Zahvala gre vsem pastoralnim
ustanovam po naših župnijah. Hvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri
maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim
in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite
Božje kraljestvo.
Apostol Pavel pravi, da ni nič ta, ki sadi in nič
ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog. Če bomo
zvesto služili Gospodu, bomo vse drugo prav naredili, zato iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo
pravičnost in vse drugo nam bo navrženo.
Zato v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji
blagoslov, varstvo Božje matere Marije ter zgled in
priprošnja naših zavetnikov, bl. Antona Martina
Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremlja
in podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega ljudstva.
dr. Stanislav Lipovšek, škof

OB SPOMINU RAJNIH - ŽIVIH

SVETNIKI v tem tednu

Za nami je bogat duhovni teden, ki ga je gotovo
vsak na svoj način doživljal. V torek smo se spominjali
dneva vere, milosti in Božje besede, s čimer je začetnik
reformacije Martin Luter pred 500 leti želel prenoviti
Cerkev, ki je postala preveč posvetna, danes bi rekli sekularizirana. V sredo nas je liturgija vodila v sveta nebesa, kjer domuje v Božji slavi nepregledna množica
zveličanih prednikov. V četrtek smo stopili v duhovno
navezo z rajnimi, zlasti z dušami v vicah, ki so na poti
zorenja, očiščevanja za nebesa, ki jim aktivno pomagamo z molitvijo, sv. mašami, odpustki in dobrimi deli.
Tem bogatim dnem sta sledila še prvi petek in sobota.
Ob močnejšem soncu se bolj opazijo tudi sence. Na
dan veličastnega in hvaležnega spomina na zaslužne
prednike nekateri praznujejo dan čarovnic, na Vse svete
se po naših pokopališčih gnete množica, veselo kramlja
in občuduje množico sveč, a v cerkvi slovesno bogoslužje obhaja le peščica ljudi brez ministrantov s komaj
slišnim petjem aleluje. Molitve rožnega venca za rajne
se je pri nas udeležilo manj ljudi, kot jih je lani v župniji
umrlo. Na obhajanje prvega petka pa smo, razen rednih
dnevnih obiskovalcev maš, že itak skoraj pozabili. Opremili smo se s tehničnimi navigacijami, na duhovno pot
pa pozabili. Ob tem se sprašujemo z Jezusom »ali bo Sin
človekov, ko pride, našel vero na zemlji« (Lk 18,8).
Še na eno skrb zbujajočo vrzel bi spomnil. Od 24
umrlih v preteklem letu so bili prevideni (opravili spoved, prejeli obhajilo in bolniško maziljenje) le trije, štirje
pa samo maziljeni. Poskrbimo za lajšanje bolečin in
zdravniško pomoč, na Božja sredstva pa pozabimo.
Svojci večkrat rečejo, da na to niso pomislili ali niso upali
vznemirjati bolnika. Zato naj vsak, ki je resno bolan ali
gre na zahtevnejši zdravstveni poseg, to že sam prej
uredi, oziroma naroči domačim ali tudi zdravstvenemu
osebju, da pokličejo duhovnika. Tisti bolni in ostareli, ki
ne morete več v cerkev, pa sporočite, da vas duhovnik
obišče na domu vsaj za prvi petek ali ob praznikih. Onemoglim v družini bi v dogovoru z župnikom lahko prinašal obhajilo kdo od domačih, ki je bil pri sv. maši.

P Lenart, opat
T Ernest, opat
S Bogomir, škof
Č Posvetitev lateranske bazilike
P Leon Veliki, papež
S Martin, škof

LATERANSKA BAZILIKA v
Rimu velja za prvo in prvotno
papeževo stolnico in je še danes sedež rimskega škofa –
papeža. Že od nekdaj je veljala za najimenitnejšo cerkev
v Rimu. Tam je cesar Konstantin po pridobitvi svobode
krščanstvu sezidal veličastno
cerkev in ob njej palačo za bivanje papežev. Prej so bile
tamkajšnje stavbe last rimske
rodbine Lateranov, od tod
tudi ime lateranska bazilika.
Na pročelju bazilike je napis:
Mati in glava vseh cerkva mesta Rima in vsega sveta.
Tako velja lateranska bazilika
tudi za glavno cerkev vseh
katoličanov.

MARTIN,

galsko-frankovski
narodni svetnik, se je rodil
okoli leta 316 v Panoniji (sedanji Madžarski). Starši so
bili pogani. Martin je proti njihovi volji z dvanajstimi leti
prosil za sprejem med katehumene. Na krst je čakal šest
let. Pri petnajstih letih je stopil
v državno vojsko in postal
častnik konjenice. Znana je
zgodba o tem, kako je Martin
nekega mrzlega dne pred
mestnimi vrati presekal svoj
častniški plašč in ga polovico
dal prezeblemu beraču. Opustil je službo častnika in se
odločil za duhovništvo. Verniki in duhovniki so ga izvolili
za škofa v Toursu v Franciji.

