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Beseda živega Boga 
ZA PRA ZNIKE NAŠIH RAJNIH IN ZAHVALNO NEDELJO

Dragi pokojni, star-
ši, bratje in sestre, 
obiskati želimo vaša 
tiha poslednja po-
čivališča, slišati vaš 
nauk in prositi, pri-
nesti tudi tolažbo in 
pomoč. Sveta in ko-
ristna je misel moliti 

za rajne. Vašo osamljeno gomilo želimo 
okrasiti ne le s cvetjem, temveč z dobrimi 
deli. Vaše grobove želimo osvetliti ne le s 
časno lučjo, temveč s pravo lučjo vere in 
neugasljivo ljubeznijo. Nikoli vas ne bomo 
zapustili, ne vas pozabili. S svojo ljubezni-
jo vam hočemo pomagati iz kraja časnih 
muk kvišku k cilju večne blaženosti, po 
katerem hrepenite. O, podajte nam torej 
iz nebes svoje roke naproti, zato da pride-
mo vsi k Očetu in da večno ostanemo pri 
njem. Amen.

bl. A. M. Slomšek

In naredil je iz vrvi nekak bič in vse izgnal 
iz templja, ovce in vole; menjavcem je 
raztresel denar in prevrnil mize, proda-
jalcem golobov pa je rekel: »Spravite to 
proč in iz hiše mojega Očeta ne delajte 
tržnice!« In njegovi učenci so se spomni-
li, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo 
me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in 
mu rekli: »Kakšno znamenje nam poka-
žeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je 
odgovoril: »Poderite ta tempelj in v treh 
dneh ga bom postavil.«

(Jn 2, 15-19)



Poročilo iz seje ŽPS

Glavnino seje, 20. 10., smo posveti-
li razpravi iz priročnika NA POTI 
K IZVIRU o OBHAJANJU BOGO-
SLUŽJA OZ. EVHARISTIJE V NAŠI 
ŽUPNIJI.

Ob vprašanju, kaj me pri obhaja-
nju bogoslužja ovira pri osebnem in 
občestvenem srečanju z živim Bo-
gom, smo navedli veliko dejavnikov. 
Prvi in najvažnejši je, da k maši ne 
prihajamo odprtih src, z željo, da bi 
se duhovno okrepili in napolnili z 
veseljem in mirom in ga potem izža-
revali v svojem okolju. Duhovnik je 
stalno pod pritiskom, da ne bo maša 
predolga, kar nekateri radi očitajo. 
Vse moti zamujanje, mnoge tudi skr-
bi, ki jih prinesejo s seboj. Na koru je 
več priložnosti za klepetanje in nez-
branost, kaj se bo pelo. Zelo je blago-
dejna tišina, ki pa si težko izbori kaj 
časa. Klub vabilu še vedno morajo 
delivci obhajila čakati prejemnike in 
ne nasprotno. Še huje je kampanjsko 
prejemanje obhajila, nepripravlje-
nost in morda celo nevrednost.

Drugo vprašanje je bilo, kaj me 

pri obhajanju bogoslužja priteguje 
in vodi v osebno in občestveno sre-
čanje z živim Bogom.

Vsi smo bili edini, da smo najbolj 
srečni, ko vidimo veliko občestvo nav-
zočih, kjer ne manjka otrok, mladine, 
odraslih. Zelo pritegne lepo prebrana 
Božja beseda in dobra pridiga. Naše-
ga duha dvigne lepo sodelovanje, lepo 
petje in glasna molitev, urejenost in 
okrašenost cerkve in sploh pripra-
vljenost za sveto dejanje. Veseli smo 
tistih, ki poredkeje zaidejo v cerkev.

Ob vprašanju, kaj bi v naši župniji 
še lahko naredili za globoko in doži-
veto obhajanje bogoslužja, smo rekli, 
da bi si vsi morali stalno dopovedo-
vati, kaka sreča je, da lahko gremo 
k sveti maši, kjer nas čaka Bog, da 
nam po Jezusu, ki se daruje za nas, 
deli duhovno veselje in moč za prena-
šanje naših vsakdanjih težav. Veseliti 
se vsakega človeka, ki ga srečamo, in 
graditi pristno občestvo. Spodbujati 
se, da ne bi zamujali, da navduše-
no sodelujemo pri molitvi in petju in 
opominjati tiste, ki ob nedeljah med 
pozdravom miru že zapustijo cerkev, 
da se to ne spodobi, ker je žalitev za 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne 
le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za dru-
ge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. 
Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. 
Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, 
stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medse-
bojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahva-
le za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo 
za vse, kar nam je podarjeno.

Po: http://katoliska-cerkev.si

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE



Kristusa in za zbrano občestvo. Vese-
li smo, kadar mladina ali otroci pope-
strijo mašo s svojim sodelovanjem.

Arhitektki, ki načrtujeta obno-
vo notranjosti župnijske cerkve, sta 
naredili načrt, ki smo ga predložili 
svetnikom, in ti so že dali svoje pri-
pombe. Sedaj bomo isto predložili še 
ključarjem, nato pa poklicali arhi-
tektki, da se skupaj odločimo za delo 
naprej.

Sestanek ključarjev bo v ponede-
ljek, 3. novembra, ob 19.00 v župnij-
ski sejni sobi. Vsi bodo dobili še po-
sebno vabilo.

Birmanska maša, pri kateri bodo 
birmanci oddali svoje prijavnice, ki 
jih bodo dobili pri verouku, bo na za-
hvalno nedeljo, 9. novembra, ob pol 
enajstih. Birmanske animatorje pro-
simo, da se dogovorite o sodelovanju 
in petju pri tej maši.

Zadnjič je bil na pogrebu pri nas 
dekan kranjske dekanije in je rekel: 
»Vaša župnija je verjetno najboljša 
v škofiji, sodeč po tem, kar berem v 
Oznanilih, kako se pripravlja na bir-
mo in kako lepo je sodelovanje pri 
maši.«

Praznik vseh svetih in vernih 
duš je letos na soboto oziroma na ne-
deljo. Svete maše in molitve na poko-
pališču bodo v običajnem času. Redko 
kdo je, ki bi ga spomin na rajne ne 
ganil. Mnogi želijo vse krivice, ki so 
jih naredili svojih dragim za časa ži-
vljenja, popraviti s tem, da jim posta-
vijo drag spomenik in nosijo grmado 
sveč in rož. A to je zunanjost, ki duše 
ne umiri. Molitve in dobrih del si že-
lijo tako rajni kot še živi. Škoda, da 

danes premalo vemo, koliko koristi 
našim rajnim dar, ki ga daste za sve-
to mašo, ali pa preprosta molitev in 
dobro delo, ki ga v ta namen naredi-
mo.

Naj vas še tu spomnimo, da je 
tudi v naši župniji veliko ljudi, ki so 
na meji ali pa v pravi stiski in jih od-
krije župnijska KARITAS. A ta ima 
zelo majhna sredstva, čeprav nekate-
ri radi darujete v ta namen.

Malo manjša sveča, za revnejše 
sreča, je geslo slovenske KARITAS, 
ki se pridružuje ministrstvu za oko-
lje in vabi, da bi prižgali svečo manj 
in dali dar za ljudi v stiski. Naša žu-
pnijska KARITAS se pridružuje tej 
pobudi. Tudi letos je nabavila ekolo-
ške svečke z lepimi motivi in jih lah-
ko kupite v župnijski cerkvi pa tudi 
v cerkvah v Ponikvah in Kompoljah. 
Svoj dar za ljudi v stiski lahko name-
nite s prostovoljnim prispevkom za 
svečo KARITAS. Dar za svečo naj bi 
bil 1.20 evra ali več.

Tudi sicer lahko oddate svoj dar 
za KARITAS v nabiralnike.

Varujmo okolje in pomagajmo 
ljudem v stiski!

DAROVANJE ZA OGREVANJE 
CERKVA IN VEROUČNIH PROSTO-
ROV imamo v naši župniji vsako leto 
na zahvalno nedeljo, ta bo letos 9. no-
vembra pri vseh mašah.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝ 
Ob smrti ključarja TONETA NOVAKA 
so darovali: domači dar za Zavod sv. 
Terezije, dar za cerkev je dala moli-
tvena skupina iz Podgore, dar za cer-
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kev in 1 mašo so dali Magdalenovi iz Grosupljega, 
dar za misijone in 2 maši so dali sošolci Pavline 
z gimnazije, dar za cerkev je dal Jože Drobnič iz 
Sp. Slivnice, dar za cerkev in 1 mašo so dali Se-
kundarjevi, Videm 7,  enako Helena Hočevar iz 
Pdč., dar za cerkev in za 2 maši pa Svetinovi, bra-
ta Jože in Slave, nečaka Jože in Peter so dali dar 
za misijonarja Toneta Grma, za maše pa so dali: 
Podržajevi, Čušperk (2), Vinko, Dragica in Bran-

Pon. 27. 10.
Sabina

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Marija in Jože Adamič
Janez Tomšič, 8. dan

Tor. 28. 10.
Simon in Tadej

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože Babič, Zg., obl.
Brat in starši Zakrajšek

Sre. 29. 10.
Mihael Rua

Vid.
Pdg.

7.00
18.00

Vsi Jureževi, C. 48
Vsi Prijatelj, Pdg.

Čet. 30. 10.
Marcel

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Marija in Anton Novak, V. 7, obl.
Lidija Verbajs, 8. dan
Vsi Culjkarjevi

Pet. 31. 10.
Volfbeng

Vid. 18.00 Alojz Erčulj, Zg., obl.
Janez Žgajnar

Sob. 1. 11.

VSI SVETI

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
14.00
18.00

Janko Krničar, Vid., obl.
Starši Tomšič, obl.
Franc in Antonija Hočevar, V., obl.
Za vse pokojne farane
Molitev za rajne

Ned. 2. 11.
VERNE DUŠE

Malahija

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane in duše v vicah
Marija Hren, obl.
Jože Potočar in starši, B. v., obl.
Jože Oražem

Pon. 3. 11.
Viktorin Ptuj.

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Frančiška Marolt, Z. v., obl.
Janez Vrabec, obl.

Tor. 4. 11.
Karel Bor.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Kristina Jamnik, vsi Pisančevi, Pdc.,obl.
Vsi Pirčevi in Ana Arko

Sre. 5. 11.
Zaharij, Elizab.

Vid.
Pdg.

18.00
 18.00

Mojca Šuštar, M. v.
Tone Novak, 30. dan

Čet. 6. 11.
Lenart

Vid.
Hoč.

18.00
18.00

Terezija Čebular
Ivanka Zajc

Pet. 7. 11.
Vincenc

PRVI PETEK

Vid.
Pon.
Kom.

18.00
19.00
18.30

Frenk Štih, Vid., obl.
Druž. Klančar
Boris in vsi Babičevi

Sob. 8. 11.
Bogomir

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Angela in Aleš Strnad, M. v., obl.
Marija Prijatelj, obl.

Ned. 9. 11.
ZAHVALNA

Gracijan

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Vsi Mullerjevi
Stanislav Zabukovec, B.v., obl.
Roza in Franc Klinc, C. 39, obl.

ka (3), Smrekarjevi (1), 
Štancarjevi (1), Štihovi, 
K. (1) in Ivan Hočevar 
Pdč. (1).

✝
Ob smrti KLJUČARJA 
JANEZA TOMŠIČA so 
darovali: domači dar za 
cerkev in za 3 maše, dar 
za cerkev in za 3 maše 
je dala tudi sestra Ivan-
ka. Dar za cerkev so 
dali tudi Vodičarjevi in 
Kmetijska zadruga ter 
nečakinja Tončka. Za 
maše pa so dali: Juvan-
čevi (1), Marija Lenar-
čič (1), sestra Nada (1) 
in sestrična Micka (2).

***
Posebno bi se rad za-
hvalil kot župnik vsem, 
ki imate svojo župnijo 
radi in z njo čutite, da 
radi date ob smrti svoj-
cev dar za cerkev. Žu-
pnija ima mesečno več 
kot 2000 evrov izdatkov. 
Brez teh darov bi mo-
rali v stečaj. Natančno 
bomo o tem govorili s 
ključarji na seji. Samo 
vaši velikodušni lju-
bezni se lahko celotna 
župnija zahvali, da se 
lahko vršijo vse dejav-
nosti – od bogoslužja do 
kateheze in celo gospo-
darskih zadev. Bog vam 
povrni!


