
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
28. 10. do 3. 11. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Antona Mohorčiča 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za žive in + sorodnike Vehovec 

 torek:  
7.30 za + Frančiško Voler 
18.30 za + Vinka Rebevška, greg.  

      sreda:  
7.30 za + Jakoba Zamernika 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Sonjo Verhovšek, 7. dan 

      četrtek:  
7.30 za žive in + dobrotnike DBC 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za duhovne poklice in  
         kanonizacijo A.M. Slomška 

     petek: VSI SVETI 
8.00 za + Mari Jarc in sorodnike 

za + iz Spominov 
10.00 za + sorodnike in duše v vicah 

      sobota:  
7.30 za + Janeza in Jelko  

Skoporec in sorodnike 
8.00 za + iz Spominov 
18.30 za + družini Operčkal in  
  Škornik 

     NEDELJA  
8.00 za + Jerneja Košca, starše Po- 

      ženel, Marijo in Ivana Jelen 
za + starše Žnidar, očeta in  

sina Rudija Žnidar 
10.00 v zahvalo vsem, ki pomagajo 

  za žive in rajne farane 
 

Veselje je roža, ki raste v ljubeči 
zemlji. Vsak dan jo je treba obzir-
no in spoštljivo zalivati. (P. Opeka) 

 

OZNANILA: 
 

● Ta teden zaradi počitnic ni veroučnih srečanj. 
 

● 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 rožne vence za rajne, 
katerih imena boste napisali na obrazec, ki je v 
kuvertah v avli, in jih dali na oltar ali v zakristijo. 

 

● V soboto na 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. 

 

● Prihodnja nedelja bo zahvalna. Pred oltar bo-
mo simbolno položili sadove zemlje in darove 
za potrebne, na oltar pa svoje zahvale za to, kar 
smo in kar imamo, za vse prejete milosti.  

 

● V avli dobite vrečke, v katerih boste prihodnjo 
nedeljo prinesli darove za Karitas.  

 

● 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. 

 

● V soboto 9. novembra bodo pri večerni sv. 
maši zakonski jubilanti izrekli svoj Bogu hvala. 
Pari, ki praznujete svoj okrogli jubilej, sporo-
čite svojo udeležbo do nedelje 3. novembra.   

 

● Vzemite Glasilo, na voljo sta tudi nova številka 
Ognjišča in Don Boska. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!1.!11.!Vsi!sveti!in!molitve!za!rajne!
!!2.!11.!dan!vernih!du�!
!!3.!11.!zahvalna!nedelja!
!!4.!11.!sre"anje!bralcev!Bo�je!besede!
!!9.!11.!zahvalna!ma�a!zakonskih!jubilantov!
11.!11.!seja!�PS!
!

27. 10. 2019               30. nedelja med letom        Leto XV. št. 43 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Sir 35,12-14.16-18 
Psalm!34!
2 Timoteju 4,6-8.16-18 
Luka 18,9-14 

 

Gospod je sodnik, ki ne gle-
da na slavo osebe in ne bo 
pristranski v škodo reveža, 
marveč ga bo uslišal, če se mu 
bo zgodila krivica. Nikoli ne 
bo prezrl prošnje sirote in ne 
vdove. 
 

Siromak je klical in Gospod 

ga je slišal. 
 

Dober boj sem izbojeval, tek 
dokončal, vero ohranil. Od-
slej je zame pripravljen venec 
pravičnosti, ki mi ga bo tisti 
dan dal Gospod, pravični 
sodnik. Pa ne le meni, marveč 
vsem, ki z ljubeznijo priča-
kujejo njegov prihod. 
 

Cestninar še oči ni hôtel dvi-
gniti proti nebu, ampak se je 
tolkel po prsih in govóril: 
»Bog, bodi milostljiv meni 
grešniku!« Povem vam, ta je 
šel opravičen domov. 
! 

 
 

Ali ni prav, da uglednim osebnostim, 

nosilcem priznanj in častnih nazivov tako 

v družbi kot v Cerkvi dajemo večjo veljavo 

in čast? Ali niso donatorji in dobrotniki 

imeli vedno pomembnejše sedeže? Jezus 

uči, da to ni razlog za večje spoštovanje. 

Omenja skrušenega grešnika, ki gre 

zaradi svoje ponižne drže in iskrene 

molitve opravičen na svoj dom. Kaj naj jaz 

storim za svoje opravičenje? Sv. Frančišek 

Asiški pravi, da človek velja samo toliko, 

kolikor velja pred Bogom, nič več in nič 

manj. Zato naj svoje bližnje gledam in 

sprejemam z Božjim pogledom.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

OBČESTVO SVETIH 
 

Med verniki se obnavlja čudovita izmenjava du-

hovnih dobrin, v moči te izmenjave pa svetost enega 

podpira svetost drugih, celo prek škode, ki jo je greh 

enega povzročil drugim. Nekatere osebe pustijo za 

seboj nekak presežek ljubezni, prestanega trpljenja, 

čistosti in resnice, ki zadolžuje in podpira druge. Gre 

za resničnost 'namestništva', na katerem je uteme-

ljena celotna Kristusova skrivnost« (Skrivnost učlo-

večenja, točka 10). Ta zaklad torej ‘polnijo’ molitve 

in žrtve svetih, ki zase ne potrebujejo več svojih do-

brih del. Ta ‘presežek’ se potem razdeljuje tistim, ki 

si z izpolnitvijo določenih pogojev pridobijo popolni 

ali delni odpustek časnih posledic grehov zase ali ob 

določenih primerih za rajne, ki se še nahajajo v sta-

nju vic. 

S popolnim odpustkom zanje jim lahko prisko-

čimo na pomoč, da se jim ta edina želja uresniči in 

dosežejo polnost sreče v blaženosti. Verjetno nam 

bodo ob srečanju v nebesih za to posebej hvaležni. 

Prejem odpustka dosežemo pod pogoji, ki so: 

a) nenavezanost na greh, ki se izraža v dobro 

obhajanem zakramentu sprave ter v resnični notra-

nji svobodi pred vsem grešnim, 

b) drugi redni pogoj je obhajilo ali druga dolo-

čena molitev ali pobožno dejanje 

c) tretji pa je molitev po namenu svetega 

očeta (vera, očenaš, zdravamarija in slava Očetu). 

Ker smo v novembru, popolni odpustek samo 

za rajne lahko pridobimo  

- na vernih duš dan (lahko že na praznik vseh sve-

tih), če v župnijski cerkvi  

- ob molitvi za rajne na pokopališču od 1. do 8. no-

vembra (ob splošnih pogojih); če ob drugih časih 

molimo na pokopališču za rajne, dobimo delni od-

pustek; 

- vselej lahko vse odpustke, delne in popolne, naklo-

nimo rajnim po načinu priprošnje. 
Ognjišče (2015) 11, str. 77 

SPOMINI rajnih 
 

Na praznik Vseh svetih 

in na vernih duš dan bomo 

molili za naše rajne. Kot je 

običaj v naši župniji, lahko na 

priložen formularček, ki je v 

kuverti na polički za tisk, 

napišete imena svojih pokoj-

nih, ki jih bomo imenovali pri 

skupni molitvi rožnega venca in zanje opravili 5 

svetih maš. Te izpolnjene obrazce oddajte pri sv. 

maši najkasneje do 30. oktobra.  
 

ZAHVALNA NEDELJA 
 

bo letos 3. novembra, ko se bomo s sv. mašo 

in z zahvalno pesmijo Bogu zahvalili za sadove 

zemlje, za Božji blagoslov in varstvo v tem letu. Ob 

tej priložnosti boste pred oltar v znamenje 

hvaležnosti lahko prinesli vrečke za darovi za 

Karitas, oz. za revne družine.  
 

ZAKONSKI 

JUBILANTI 
 

Ob zahvalni nedelji se 

s hvaležnostjo spom-

nimo tudi zakonskih 

jubilantov. Vztrajati na pravi poti, biti zvest 

Bogu in sočloveku je možno le z Božjo pomočjo. 

Hvaležnost za ta dar boste lahko izrazili v 

soboto 9. novembra ob 18.30 na skupnem 

srečanju: s sv. mašo, z obnovitvijo zakonske 

obljube ter z druženjem.  

Jubilanti, ki praznujete okroglo obletnico 

svoje zakonske zveze (od 5 let dalje), sporočite 

svojo namero o sodelovanju g. župniku do 

prihodnje nedelje.  

 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

82. ZAKAJ MARIJO LAHKO 

IMENUJEMO TUDI 'MATI' 

BOŽJA? 
 

Bog je hotel, da ima Jezus 

pravo človeško mater, ven-
dar le Boga samega za 

očeta. Kdor Marijo imenuje 
mati Božja, s tem prizna, 
da je njen sin Bog.  
 

Jezus je bil rojen iz žene, ni 
pa imel človeškega očeta. V 
Lukovem evangeliju Marija 

vpraša angela: »Kako se bo 

to zgodilo, ko ne poznam 

moža?« Angel ji odgovori: 
»Sveti Duh bo prišel nadte in 
kar bo rojeno, bo Božji Sin.« 
Ko so se v zgodnjem krščan-
stvu prepirali o tem, kdo je bil 

Jezus, je postal naziv 'Bogo-

rodica' razpoznavno zname-

nje za pravoverno razlago 

Svetega pisma: Marija ni ro-

dila le človeka, ki bi potem po 
svojem rojstvu 'postal' Bog, 

ampak je že otrok v njenem 
telesu pravi Božji Sin. Pri tem 
vprašanju ne gre v prvi vrsti 
za Marijo, temveč spet za 
vprašanje, ali je Jezus hkrati 
pravi Bog in pravi človek. 

»Kjer pada vera v Mater 
Božjo, tam pada tudi vera v 
Božjega Sina in Boga Oče-

ta«, je dejal ateistični filozof 
Feuerbach.  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Simon in Juda Tadej, apostola  

T Mihael Rua, duhovnik  

S Marcel, mučenec 

Č Volbenk, škof  

P VSI SVETI  

S Spomin vernih rajnih  

N Just, mučenec  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 
 

SVEČA in SVETILKA sta 

zlasti od četrtega stoletja tudi 
krščansko znamenje. Noč 
brez svetlobe je bila od ne-

kdaj človeku neprijetna. Sve-
tloba ponoči je kot ogenj da-

jala toploto in varstvo. Ogre-

vajočo svetlobo so kmalu za-
čeli shranjevati v ognjiščih. Iz 
čebeljega voska oblikovane 
sveče niso bile namenjene le 
vsakdanji rabi, ampak so 

imele tudi verski pomen. Sve-

tilke so vse pogosteje gorele 

na krščanskih grobovih in 

osvetljevale cerkve. V lesten-

cih papeževe lateranske ba-
zilike je ob velikih slovesno-

stih gorelo tudi več kot osem 
tisoč luči. Velikonočna hval-
nica posebej slovesno opeva 

pomen in sporočilo veliko-
nočne sveče. V luč spreme-
njeno olje ali vosek sta pred-

podoba tistega, kar kristjan v 

veri pričakuje ob vstajenju. 
Najgloblji smisel življenja je, 
da se v ljubezni razdajamo za 

Boga, kakor se sveča pou-
živa v luč in žar. 


