OZNANILA:

SVETE MAŠE od
13. do 19. 11. 2017
ponedeljek:
7.30 za + Slavico Šipek
za + Staneta Lončarja, 40.obl.
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Staneta Škornika

torek:
7.30 za + Štefana Kramarja
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + družino Kračun

sreda:
7.30 za + Marijo Dešman
za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Marijo Bah

četrtek:
7.30 za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Marijo Klepej

petek:
7.30 za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + družini Deželak in
Koprivc

sobota:
7.30 za + Marijo in Josipa Gojtan
18.30 za + Antona Mlakarja

NEDELJA:
8.00 za + Milana Kŕstnika
za žive in + župljane
za + Marijo in Josipa Gojtan
10.00 za + iz Spominov
Od zemeljskega življenja sta se
poslovila in prestopila prag večnosti Viljem Jaušovec, Žagarjeva
15 in Alojz Mahnič, Milčinskega
14. Angeli Gospodovi naj ju
spremljajo pred Božje obličje.

● Veliko poklicev je vezanih na stalno pripravljenost. Skavti poznajo pozdrav: Bodi pripravljen in
odgovor Vedno pripravljen. Jezus nas opominja,
naj bomo vedno pripravljeni na Gospodov klic, da
damo obračun o upravljanju s svojim življenjem,
da stopimo pred Božje obličje. Skrbimo, da smo v
stanju Božje milosti, torej brez smrtnega greha.
● Ta mesec je posvečen spominu naših rajnih, za
katere radi molimo in darujemo sv. maše.

12. 11. 2017

32. nedelja med letom

Leto XIII. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE

● Jutri ob 19. uri bo seja ŽPS, na kateri bomo med
drugim govorili o družinski duhovnosti.

Knjiga modrosti 6,12-16
Psalm 63

● V torek ob 18. uri bo sestanek za starše veroučencev 7. razreda. Lepo vabljeni.

Matej 25, 1-13

● Nabirka prihodnje nedelje bo namenjena za
potrebe naše škofije. Gre za stroške za administrativno delo, pastoralno animacijo, trajno izobraževanje duhovnikov, urejanje socialnega zavarovanja in računovodstva ter materialne potrebe.
Gospod škof se priporoča in zahvaljuje.
● Na voljo je Družina in župnijsko Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR
13. 11. seja ŽPS
14. 11. sestanek staršev veroučencev 7. razreda
19.–25. 11. teden zaporov
26. 11. praznik Kristusa Kralja vesoljstva
2. 12. adventne delavnice
3. 12. 1. adventna nedelja – blagoslov venčkov,
nedelja Karitas
5. 12. Miklavžev obisk
8. 12. Marija Brezmadežna – dan ministrantov

V krstnem studencu je bil prerojen v Božjega
otroka Maj Mernik. Staršema Gregorju in Urški
ter botri Tjaši voščimo obilo Božje pomoči, da bo
otrok rastel v starosti, modrosti in milosti.

1 Tesaloničanom 4, 13-18

Prispodoba o ženah, ki naj bi s prižganimi
svetilkami pričakale ženina, ima temeljno
sporočilo o trajni pripravljenosti, da damo
obračun o svojem življenju. Odhod nekaterih
je pričakovan, v mnogih primerih pa se človekovo življenje konča iznenada in ni možnosti za nikakršno zunanjo pomoč. Zato naj bo v
posodah našega življenja dovolj goriva vere,
izročanja v Božje varstvo, hrepenenja po
nebesih. Temu gorivu bi lahko rekli tudi
milost, ki je za zveličanje potrebna. V skrbi za
vsakdanji kruh in druge dobrine ne pozabimo
polniti akumulator Božjega življenja:
očistiti srce v iskrenem kesanju, popraviti
odnose z odpuščanjem, razbremeniti vest s
priznanjem napak in grehov, sprejeti
zakrament Božjega usmiljenja in očistiti svojo
dušo z Gospodovo krvjo pri daritvi sv. maše.

Blesteča in neugasljiva je
modrost, z lahko se da
spoznati tistim, ki jo ljubijo,
najti tistim, ki jo iščejo;
vnaprej se da spoznati tistim, ki po njej hrepenijo.
Moj Bog, mojo dušo žeja po
tebi; moje telo koprni po
tebi, kakor suha in izčrpana
zemlja po vodi. Tvoja dobrota je boljša kot življenje.
Če verujemo, da je Jezus
umrl in vstal, bo Bog tiste, ki
so zaspali v Jezusu, privedel
skupaj z njim in bomo zmeraj z Gospodom.
Nebeško kraljestvo je podobno devicam, ki so vzele
svetilke in šle ženinu naproti. Nespametne niso s seboj
vzele olja. Ko so ga šle kupovati, pride ženin in ostale
so zunaj. Bodite budni, ker
ne veste, kdaj pride Gospod.
Opolnoči pride ženin,

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

PROTI SKLEPU CERKVENEGA LETA

V POMOČ ODHAJAJOČIM

SVETNIKI v tem tednu

VATIKAN, 10. november – S

Zgodovina in tudi današnji čas pozna različne koledarje, po katerih se ljudje ravnajo. Ne zdi se nam čudno,
če kitajsko novo leto ne sovpada z našim, če poznajo
razna verstva in kulture svoja štetja let.
Tudi naše bogoslužno leto ima svoj lastni ciklus.
Začne se z adventom: pričakovanjem Gospoda Jezusa;
božičem: obhajanjem Jezusovega rojstva; postnim časom: spreobrnjenjem k Jezusu; veliko nočjo: Jezusovo
zmago nad smrtjo; binkoštmi: praznikom Svetega Duha;
in časom med letom, ki se sklene s praznikom Jezusa,
kralja vesoljstva. Kakor poznamo v naravi letne čase, ki
si kar hitro sledijo in sestavljajo v leta, se to godi tudi z
procesom našega duhovnega življenja in dozorevanja.
Te zadnje nedelje cerkvenega leta nas opozarjajo na minljivost vsega zemeljskega, tudi našega življenja. A nas hkrati spominjajo, da je Kristus alfa in omega, začetek in konec našega življenja. Kdor bi svojo življenjsko zgodbo gradil
brez Kristusa, ki je temelj, bi postavljal zgradbo
na pesku. Človek zna zidati stolpnice, mostove,
stolnice, iznašel je računalnike, odkril mnoge
skrivnosti. A ostaja kakor pelin boleče spoznanje:
Vse delo človeških rok in uma, vse pridobljene
časti in bogastvo bodo na koncu brez vrednosti,
postali bodo last tistih, ki se zanje niso trudili.
Sveto pismo nas spominja: Kaj namreč pomaga
človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali
zapravi? (Lk 9,25) Sv. Avguštin, spreobrnjenec in
velik mislec, je zapisal: Kaj koristi, če živimo dobro, če nam ni dano, da bi živeli večno. Sv. Tomaž je strnil svojo predanost in vero v Jezusa v stavek: Moj Gospod in moj Bog. Vredno je domisliti in izrekati svoj
osebni Verujem. Lahko pa to izrazimo s starodavno izpovedjo: Jezus, tebi živim, tebi umrjem, tvoj sem živ in
mrtev. Jezusova molitev nebeškemu Očetu je bila izrečena za vsakega od nas: Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki
si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali
moje veličastvo, ki si mi ga dal. (Jn 17,24) To je beseda
prihodnje nesmrtnosti.

Ponovno povzemamo del zapisa v prejšnji številki.
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, 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 Stanislav Kostka, redovnik
T Nikolaj Tavelić, mučenec
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P Elizabeta Ogrska, redovnica
S Posv. bazilik sv. Petra in Pavla

papežem so se srečali udeleženci mednarodnega simpozija o svetu brez jedrskega orožja in o celostni
razorožitvi. Dejstvo je, da poseganje po oboroževanju ne
pozna postanka in da stroški
posodabljanja in razvijanja
orožja, ne samo jedrskega,
predstavljajo velike stroške
za države, tako da morajo te
»v drugi plan postaviti dejanske prioritete trpečega človeštva, kot so boj proti revščini, pospeševanje miru, realizacija izobraževalnih, ekoloških in zdravstvenih projektov ter razvoj človekovih pravic. Orožja množičnega uničenja, predvsem jedrska, ne
povzročajo drugega kot lažni
občutek varnosti in ne morejo graditi osnove za mirno
sobivanje med člani človeške družine, ki pa se mora
navdihovati pri etiki solidarnosti.« je dejal sveti oče.

RIM, 1. november – Na praznik vseh svetih je fundacija
Don Bosko po svetu že desetič organizirala tek po
mestnih ulicah. Udeležence
je v nagovoru pri opoldanski
molitvi pozdravil tudi papež
Frančišek. Prihodek od prireditve so letos namenili salezijanskim projektom v Indiji.

SVETA GORA, PODZEMELJ,
IVANČNA GORICA, 29. oktober – V teh krajih je bilo posvečenje osmih diakonov, ki
bodo, če Bog da, prihodnje
leto posvečeni v duhovnike.
Njihova služba bo v duhu
največje zapovedi, ljubezni.

DOBRODELNA AKCIJA
V nedeljo 19. novembra nas bodo obiskali
člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in na kratko predstavili svoje delo z brezdomci in
ljudmi v stiski. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za ureditev stanovanja za družino brez
doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga boste
lahko dobili po sv. maši, je 10 evrov. Vabljeni, da podprete akcijo.

PEVSKI ZBOR V PRAGI
Ta petek in soboto bo naš pevski zbor Don Bosko
sodeloval na mednarodni reviji pevskih zborov v Pragi
na Češkem. Imeli bodo dva samostojna koncerta, sodelovali bodo še na zaključnem koncertu vseh zborov, katerim bo del programa dirigiral tudi g. Matjaž Železnik.

MIKLAVŽ PRIDE TUDI K NAM
Iz urada sv. Miklavža so nas obvestili, da se bo ta
dobrotnik otrok tudi letos oglasil pri nas na predvečer
svojega godu 5. decembra ob 17. uri. Pripravlja že seznam dobrih otrok, ki bi jih rad obdaril. Če hočete biti
med njimi, vas bodo morali starši prijaviti v župnišču.

STANISLAV izhaja iz sloveče
poljske rodbine Kostka. Šolal
se je ob domačem učitelju,
nato je šel s starejšim bratom
Pavlom na Dunaj na jezuitsko
gimnazijo. Brat je začel zahajati v slabo družbo, a Stanislav je govoril: »Živeti hočem,
kakor je Bogu všeč, če je tebi,
brat, všeč ali ne!« Pomoč je
iskal v molitvi in v pogostem
prejemanju obhajila. Po treh
letih šolanja je Stanislav sklenil, da vstopi v jezuitski red.
Na Dunaju ga niso upali sprejeti, ker so se bali njegovega
očeta, zato je Stanislav prek
Nemčije zbežal v Rim, kjer ga
je sprejel za novinca vrhovni
voditelj reda Frančišek Borgia, ki je tudi svetnik. V jezuitskem redu je bil dobrih devet mesecev, kajti že 15. avgusta 1568 je nenadoma
zbolel in umrl v osemnajstem
letu življenja. Že prej je napovedal, da bo praznik nebeške
Matere obhajal pri njej.

MARJETA ŠKOTSKA iz angleške kraljevske rodovine je
umrla leta 1093. Življenjepisec pravi: »Bila je zgled prave pobožnosti in svetosti, angel svojemu možu, najboljša
vzgojiteljica svojih sinov in
hčera, zaščitnica vere in poštenja. Vneta je bila za Cerkev, podpirala je umetnost in
znanost; deželi je bila mati,
ker so bili v njeno srce vpisani
vsi ubožci, stiskani in trpeči.«

