OZNANILA:

SVETE MAŠE od 29.
10. do 4. 11. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Vinka Rebevška, greg.
18.30 za + Franca Arčana

torek:
7.30 za + Franca Kladnika
za srečno rešitev
18.30 za + Vinka Rebevška, greg

sreda:
7.30 za žive in + dobrotnike DBC
za + Antona Žagarja.
18.30 za + Cecilijo Rebevšek, obl
in sorodnike

četrtek: VSI SVETI
8.00 za + iz Spominov
za duhovne poklice in
beatifikacijo A. Majcna
10.00 za žive + farane

petek:
7.30 za verne duše
za + iz družin Tičar in Vehovec
8.00 za + iz Spominov
18.30 za + iz družin Operčkal in
Škornik

sobota:
7.30 za + Olgo in sorodnike ter
verne duše
18.30 jubilanti v zahvalo Bogu
za + Simona Višnarja

NEDELJA:
8.00 za + Jerneja Košca, starše
Poženel, Marijo in Ivana
Jelen in sorodnike
za žive in + farane
10.00 za + Franca Golhleba

● Ta teden zaradi počitnic ni verouka.
● Na praznik Vseh svetih bosta sv. maši ob 8. in
10. uri. Ob 15. uri bodo molitve pri križu na
Mestnem pokopališču in na Golovcu. Ob 17.30
uri bomo v kapeli molili za rajne rožne vence.
● Na prvi petek in Vernih duš dan bodo sv. maše
ob 7.30, 8.00 in 18.30. Ob 6.30 bodo hvalnice za
rajne in nato rožni venci. Ob 14. uri bo sv. maša
na grobišču Teharje. Ob 17. uri bo pri križu na
griču molitev za rajne v povojnih grobiščih.

● Na večer pred zahvalno nedeljo, v soboto 3.
novembra, vabimo zakonce, ki letos obhajate
okroglo obletnico poroke, k zahvalni sv. maši
in obnovitvi zakonske obljube. Svojo udeležbo sporočite vsaj do praznika Vseh svetih.
● Kuverte s seznamom svojih rajnih za katere
bomo molili dajte na oltar ali v zakristijo.
● V avli dobite vrečke, v katerih boste prihodnjo
nedeljo prinesli živila za Karitas.
● Prihodnja nedelja je zahvalna. Pred oltar bomo
simbolno položili sadove zemlje in darove za
potrebne, na oltar pa svoje zahvale za to, kar
smo in kar imamo, za vse prejete milosti.
● Škofijska Karitas spodbuja, da na grobovih
prižgemo kakšno svečo manj in v spomin na
rajne darujemo za potrebe živih. Temu je
namenjen tudi del kupnine Karitasovih sveč,
ki so na voljo tudi pri nas.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!1.!11.!!Vsi!sveti!in!molitve!za!rajne!
!!3.!11.! zahvalna!maa!zakonskih!jubilantov!
!!4.!11.! zahvalna!nedelja!
!!5.!11.! sestanek!bralcev!Boje!besede!
12.11.!! seja!PS!
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30. nedelja med letom

Leto XIV. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE
Jeremija!!31,!7-9!
Psalm!126!
Hebrejcem!5,!1-6!
Marko!10,!46-52!
!
!

Občudujemo spretnost in iznajdljivost ljudi,
ki jim ni bil dan dar telesnega vida. S
trudom in vztrajnostjo so razvili druge
sposobnosti za učenje in študij, za
orientacijo in komunikacijo. Slepemu
beraču je Jezus vrnil telesni vid, ko je
spoznal, da je imel razvit notranji čut, živo
vero. Ob drugi priložnosti pravi Jezus o
ljudeh, da gledajo pa ne vidijo, poslušajo, pa
ne slišijo, ker se je stemnila notranja luč,
opešal čut za prepoznavanje Božjih del in za
razumevanje in sprejem Božjih besed. Zato
je vedno na mestu tudi moj vzklik: Gospod,
daj da bi spregledal, da ne bi le poznal
evangelij, ampak ga živel. Sveti Duh, vžgi v
meni ogenj Božje ljubezni, da bom znal brati
sledi tvojih del in te iskreno slaviti.

Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte poglavarju
narodov! Oznanjújte, hvalíte in govoríte: Gospod,
reši svoje ljudstvo.
Velike reči je Gospod za
nas stóril, vsi smo bili zato
veseli.
Vsak véliki duhovnik je
vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede
tega, kar se nanaša na
Boga: da daruje daritve in
žrtve za grehe.
Slepi berač Bartimáj, ko je
slišal, da gre mimo Jezus
Nazaréčan, je začel vpiti in
govoriti: Jezus, Davidov
sin, usmili se me! Jezus mu
je rekel: Pojdi, tvoja vera te
je rešila! Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
VATIKAN – Na sinodi o mladih letos na poseben način
»sodeluje« tudi naš blaženi
Alojzij Grozde. Njegov zgled
vernega laika in pričevalca so
uvrstili na uradno spletno
stran sinode v rubriki Mladi
pričevalci. Grozde je predstavljen kot zgled mladega
kristjana, ki je z veseljem pomagal vrstnikom in med njimi
oznanjal Božje kraljestvo.

JERUZALEM, 17. oktober –
Neznanci so že četrtič v petih
letih oskrunili pokopališče ob
salezijanskem zavodu v Beit
Jemalu. Razbili in pometali
so na tla 27 križev. Izraelska
policija je pri preganjanju takih dejanj neuspešna.

PAKISTAN, 15. oktober –
Senat vrhovnega sodišča je
znova odločal o primeru 9 let
zaprte kristjanke Asie Bibi,
matere petih otrok, ki je v samici brez oken zaradi svetoskrunstva za žalitve preroka
Mohameda. V pogovoru z ženami, s katerimi je delala na
polju, je rekla: »Sem kristjanka in verujem v Jezusa
Kristusa, ki je umrl na križu za
grehe vsega človeštva. Kaj
pa je prerok Mohamed storil
za nas?« To je bil povod za
njeno prijetje in sojenje. Za
njeno pomilostitev se je zavzela svetovna javnost in tudi
papež Benedikt XVI.

AVSTRIJA – Pred praznikom Vseh svetih pripravljajo
v več župnijah praznovanja
za otroke, na katerih se namesto 'noči čarovnic' spominjajo svetnikov pod geslom
'svetost zmaguje'- holywins.

SINODA o MLADIH 2018
SVETNIKI ZA DANAŠNJI ČAS
Mnogokrat mislimo, da so bili svetniki ljudje z
izjemnimi lastnostmi in darovi, skoraj kot nadzemeljska bitja. Pa vendar so bili to ljudje kot smo mi. Bili
so zdravi in bolni, mladi in stari, razumniki ali preprosti delavci, nedavno je bila razglašena za svetnico
celo sužnja Bakhita. Predvsem pa niso bili ljudje brez
pomanjkljivosti in grehov. Tudi škofu Baragu so očitali trmo, nepokorščino škofu in slabo upravljanje z
denarjem. A prav to mu je pomagalo k vztrajnosti v
težkem apostolatu, k iskanju Božje in ne škofove volje, k darežljivosti do najpotrebnejših. Svetniki pričujejo za neko drugo, Božjo logiko.
Kakšne svetnike si danes želijo srečati mladi? Na
sinodi v Rimu bi njihove zahteve lahko strnili v tri poteze. Najprej morajo imeti sočutje s trpečimi in se ne
bati žrtev za dobro sočloveka. Sposobnost vživljanja
v stisko bližnjega, ki je podobna Jezusu, ki je imel do
ubogih in grešnikov rahločuten odnos. Druga značilnost je svoboda duha, ki ni preračunljiva, ampak prežeta bolj z ljubeznijo in dobroto kot s sklicevanjem na
strukture, disciplino in nauk. Tretji kriterij pa bi bil,
da znajo komunicirati z Bogom. Mladi radi prisluhnejo človeku s pristno duhovno izkušnjo, s človekom,
ki se pogovarja s Bogom, kakor je delal Jezus.
Sestra Emanuela Žerdin, ki sodeluje pri Hospicu
in je blizu ljudem v zadnjem stadiju življenja, pravi,
da so svetniki 'lestev', ki povezuje nebesa s tuzemskim življenjem, 'prometni znaki' na poti v večnost.
Pri nebeškem Očetu bomo odkrili veličino našega življenja, vrednost Božjega otroštva. Prepoznali bomo,
kako je bila Božja milost vpletena v vse dogodke življenja in do zadnjih kotičkov našega srca.

ZAHVALNA NEDELJA
Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? (1 Kor 4,7)
Najprej, seveda, življenje in prerojenje v svetem

krstu. Tudi moč vere, upanja in ljubezni, za kar smo
bili utrjeni pri sv. birmi. Bog bodi zahvaljen! Kar si
postal in dosegel, pridelal ali zgradil, si mogel storiti z Božjo pomočjo. Bog bodi zahvaljen! Družina,
otroci, prijatelji, župnijsko občestvo so Božje okolje. Bog bodi zahvaljen! Vrtovi, polja in vinogradi so
nam obrodili dobre sadove. Bog bodi zahvaljen!
Obvarovani smo bili velikih naravnih nesreč. Zato
je primerno, da se za vse Gospodu zahvaljujemo.
Izrečno bomo to storili prihodnjo nedeljo pri sv.
mašah.

ODPUSTEK za naše rajne
Cerkev hrani zakladnico milosti in svetosti, v kateri
so shranjeni 'presežki' posvečenega trpljenja, vere
in ljubezni, s katero so sveti udje dopolnjevali to,
kar je manjkalo Kristusovi bridkosti, o čemer pričuje apostol Pavel: »S svoje strani dopolnjujem v
svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev.«
(Kol 1,24) Cerkev odpre (privilegij papeža) svoj posebni ‘zaklad’ milosti, kar imenujemo odpustke, da
bi posamezniku pomagala pri težkem boju s
časnimi posledicami greha, pri dozorevanju za nebeško slavo. Odpustek namenimo rajnim, ki so še
v stanju očiščevanja in si sami več ne morejo pomagati. Lahko jim pomagajo tisti, ki so že pri Bogu
in mi živeči z molitvami, sv. mašami, dobrimi deli
in odpustki.
V prvih osmih dneh novembra prejmemo popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na
prejšnjo ali na naslednjo nedeljo:
ü če smo bili pri spovedi in obhajilu
ü molimo po namenu svetega očeta Oče
naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

SVETNIKI v tem tednu
P Mihael Rua, salezijanec
T Marcel, mučenec
S Volbenk, škof
Č VSI SVETI
P Spomin vernih rajnih
S Viktorin Ptujski, škof

MIHAEL RUA je desetleten
vstopil v don Boskov zavod v
Turinu. Tam je obiskoval šolo
in bil čez sedem let posvečen
v duhovnika. Vseskozi je bil
tesen don Boskov sodelavec,
podpiral ga je pri naporni nalogi zbiranja in poučevanja zapuščenih fantov. Papež Leon
XIII. ga je imenoval za don
Boskovega namestnika, po
njegovi smrti pa je postal njegov prvi naslednik. 22 let je bil
na čelu salezijanske družbe, ki
se je pod njegovim vodstvom
silno razširila. V misijone je
poslal kar 30 skupin salezijancev in hčera Marije Pomočnice. Imenovali so ga drugi Janez Bosko, saj si je prizadeval
ohranjati zvestobo ustanovitelju. Njegova velika skrb je bilo
delo s salezijanskimi sotrudniki in sotrudnicam. Bil je človek reda, »živo pravilo«, duhovno izredno bogat človek.
Papež Pavel VI. je ob njegovi
razglasitvi za blaženega poudaril, da je iz don Boskovega
»zgleda napravil šolo, iz njegovega osebnega dela razširjeno ustanovo, iz njegovega
življenja zgodovino, iz njegovih pravil duha, iz njegove
svetosti zgled. Iz izvira je napravil strugo in veletok.« V
času njegovega vodenja Salezijanske družbe sta pri nas nastala zavoda na Rakovniku,
kjer je položil temeljni kamen,
ter na Radni pri Sevnici.
postal

