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------------------------------------------------------------------------------------------------SVETNIKI, PRIČEVALCI UPANJA IN NAŠI PRIPROŠNJIKI
Pred nami je praznik vseh svetih, ki ga mnogi, žal tudi verni kristjani še vedno
raje poimenujejo dan mrtvih. Vsebina praznika
so torej živi, vsi tisti, ki so sicer umrli
zemeljskemu življenju in živijo pri Bogu v
nebesih. Torej niso mrtvi. Praznik nas tudi
opozarja, da smo mi vsi na isti poti, kot so jo
prehodili svetniki. Ker ta pot ni vedno lahka, se v
svojih prošnjah obračamo na svetnike, na naše
priprošnjike v nebesih. »V vsakem trenutku
življenja nam pomaga Božja roka ter tudi
nevsiljiva navzočnost vseh vernih, ki so bili pred
nami v znamenju vere,« je dejal papež Frančišek
in izpostavil, da je mogoče biti svetnik v
vsakdanjosti življenja, kajti Gospod nam pri tem
vedno pomaga.
Na dan našega krsta je bila za nas prvič izrečena
molitev k svetnikom. Med krstnim obredom je
duhovnik ves zbor navzočih povabil k molitvi za tiste, ki bodo prejeli krst, pri
tem pa prosil za priprošnjo svetnikov. Takrat nam je bilo prvič v našem življenju
podarjeno spremstvo »starejših« bratov in sester, torej svetnikov, ki so hodili po
isti poti kot mi, ki so poznali naše napore in sedaj za vedno živijo v Božjem
objemu.
Krščanstvo goji močno zaupanje v svetnike. Kristjani v boju s hudim ne
obupujemo. Krščanstvo goji neozdravljivo zaupanje: ne verjame, da lahko
prevladajo negativne in uničevalne sile. Kot je izpostavil papež, zadnja beseda o
zgodovini človeka ni sovraštvo, ni smrt, ni vojna. »V vsakem trenutku življenja
nam pomaga Božja roka ter tudi nevsiljiva navzočnost vseh vernih, ki so bili
pred nami v znamenju vere,« je zatrdil papež. »Njihovo bivanje nam govori
predvsem to, da krščansko življenje ni nek nedosegljiv ideal. Vse skupaj nas
tolaži: nismo sami, Cerkev je sestavljena iz brezštevilnih bratov in sester,
pogosto anonimnih, ki so bili pred nami in ki so po delovanju Svetega Duha
vključeni v dogodke ljudi, ki še vedno živijo tu spodaj.«
K priprošnji svetnikov, ki zaznamuje pot krščanskega življenja, pa se ne
zatečemo samo pri krstu. Ko dva zaročenca posvetita svojo ljubezen v

zakramentu zakona, se zanju ponovno prosi posredovanje svetnikov. Po
papeževih besedah je ta molitev izvir zaupanja za dva mlada človeka, ki se
podajata na pot zakonskega življenja: »Kdor zares ljubi, ima željo in pogum, da
reče 'za vedno'. Ve pa tudi, da potrebuje Kristusovo milost in pomoč svetnikov,
da bi lahko živel zakonsko življenje za vedno.« In zato se med poročnim
obredom prosi za njihovo navzočnost.
V težkih trenutkih je treba imeti pogum, da dvignemo oči v nebo in pomislimo
na mnoge kristjane, ki so preživeli trpljenje in ohranili bela svoja krstna oblačila,
s tem ko so jih umili v Jagnjetovi krvi. »Bog nas nikoli ne zapusti: vsakokrat ko
bomo potrebovali, bo prišel njegov angel in nas ponovno dvignil ter nam podelil
tolažbo. Včasih bodo to angeli s človeškim obrazom in človeškim srcem, kajti
svetniki so vedno tukaj, skriti med nami.«
Tudi pri duhovniškem posvečenju je eden najbolj ganljivih trenutkov, ko se
kandidati uležejo na tla, z obrazom obrnjenim v tla, nad njimi pa ves zbor, ki ga
vodi škof, prosi za priprošnjo svetnikov. Človek bi se zlomil pot težo poslanstva,
ki mu je zaupano, a ko čuti, da za njim stoji ves raj, da ne bo nikoli manjkala
Božja milost, kajti Jezus ostaja vedno zvest, lahko začne to pot veder in svež.
Papež je pojasnil, da biti svetnik v vsakodnevnem življenju ne pomeni, da je
treba ves dan moliti. »Pomeni, da moraš ves dan opravljati svojo dolžnost:
moliti, iti v službo, skrbeti za otroke … A vse to početi s srcem, ki je odprto za
Boga … Tako bomo postali sveti.« Svetniki torej lahko postanemo, ker nam pri
tem pomaga Gospod. To je velik dar, ki ga vsak lahko podari svetu. Naj nam
Gospod podeli milost, da bomo tako močno verovali vanj, da bomo postali
Kristusova podoba za ta svet. (povzeto po: Papeževa kateheza med splošno avdienco, 21. 6. 2017)
Praznik vseh svetih naj nam bo spodbuda, da bi ob Božji roki in zaupni
priprošnji k svetnikom zavzeto hodili vsak svojo pot svetosti.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Nedelja, 11. 11., zvečer ob 18.00 v župnišču. Miha Čater bo predstavil svojo
misijonsko izkušnjo prostovoljnega dela med otroki v Braziliji.
• Ponedeljek, 19. 11., zvečer po sveti maši,
molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega
zavoda.
• Sreda, 28. 11., ob 19.30 vabljeni v župnišče na
adventni pogovorni večer o knjigi Očetova senca,
pisatelja Jana Dobraczynskega.
Zaželeno je, da knjigo prej preberete. Sposodite si
jo lahko v javni knjižnici.
• Nedelja, 2. 12., pri maši ob 10.00 bomo obhajali
25-letnico Župnijske karitas.

BRANJE BERIL
NEDELJA
4. 11.

NEDELJA
11. 11.

7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Gašper Kranjec
Andrej Šmuc ml.
Andrej Šmuc st.
Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Breda Strajnar
Petra Giovani

NEDELJA
18. 11.

NEDELJA
25. 11.

7.30
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Damjana Giovani
Primož Gačnik
Andreja Okorn
Darko Kogoj
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
4. 11.

Smrjene

Marija Pibernik,
Petra Pavlin,
Alojzija Kramar

11. 11.

Želimlje

družina Giovani,
družina Rebolj,
družina Petrič

25. 11.

Želimlje

Mateja Ozmec,
družine Pučnik,
Glavač, Prijatelj,
Boh

2. 12.

Želimlje

družina Adamič,
Francka Jakič

V večnost je odšel: Štefan Smrekar, Gradišče
****************************************************************************************

4. NOVEMBER, ZAHVALNA NEDELJA
Zahvalna nedelja je dan, ko se spomnimo ene najbolj pomembnih človeških
dolžnosti in hkrati kreposti. Zahvala! Zahvala pa ne sme biti samo »dolžnost«, kajti
opraviti dolžnost ne pomeni, da smo v to svoje delo vložili tudi ljubezen. Vsebina
zahvalne nedelje ne sme biti samo nek običaj, ko enkrat na leto pri svetih mašah o
njej spregovorimo, že takoj naslednji dan pa nanjo pozabimo. In
to se na žalost velikokrat dogaja. Hvaležnosti se mora učiti že
otrok ob materi in očetu v svojih najbolj nežnih letih.
Zahvalna nedelja nam daje priložnost za razmislek, koliko
dobrega sprejemamo vsak dan od Boga in naših bližnjih, in da
za vse te darove izrečemo Bogu iskreno zahvalo.
Tudi sam se želim zahvaliti vsem, ki se na različnih
področjih trudite za dobro župnije, vsem, ki darujete za
svete maše in vsem, ki vam tudi skrb za domačega župnika
ni tuja. Vsem Bog lonaj!
****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 29. 10.
to 30. 10.

ura/kraj
19.00
19.00

mašni namen
+ Jožefa Marinšek (d. Dragica z družino)
+ Jožefa Hrastnik (d. družina Marucelj)

sr 31. 10.
če 1. 11.
pe 2. 11.
so 3. 11.
ne 4. 11.
po 5. 11.
to 6. 11.
sr 7. 11.
če 8. 11.
pe 9. 11.
so 10. 11.
ne 11. 11.
po 12. 11.
to 13. 11.
sr 14. 11.
če 15. 11.
pe 16. 11.
so 17. 11.
ne 18. 11.
po 19. 11.
to 20. 11.
sr 21. 11.
če 22. 11.
pe 23. 11.
so 24. 11.
ne 25. 11.
po 26. 11.
to 27. 11.
sr 28. 11.
če 29. 11.
pe 30. 11.
so 1. 12.
ne 2. 12.

19.00
7.30
10.00
14.00
7.30
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Frančiška Jakič (d. družina Kisilak)
+ Andrej, Alojzija in ostali Virantovi
++ Kramar in Jakopin (d. Mari)
++ starši in žena Milka Škrjanec
- živi in ++ župljani
+ Ana in Stane Cimperman
+ Anton in Marija Skuk
- po namenu
++ starši Jeršin iz Gradišča
+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
+ Ana Virant (d. Gačnikovi)
++ starši Adamič
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Špela z Gregorjem)
+ Jožefa Marinšek (d. Japljevi iz Pijave Gorice)
+ Frančiška in Viljem Vesel
++ Dobravčevi
+ Franc Petrič (ob r.d.)
- živi in ++ župljani
+ Štefan Smrekar, 30. d.p.p.
+ Frančiška Jakič (d. Vida Okorn)
+ duh. Stanislav Perčič
+ Jože Marinšek (d. sestra Dragica z družino)
+ Ana Virant in bratje ter starši Virant
- živi in ++ župljani
+ Jože Jakič (d. Kranjčevi)
+ Franc Meško
+ Jožica Hrastnik (d. sestra Nežika z družino)
+ Marija Škrjanc (d. Skubetovi iz Ajdovca)
+ Ana in Ivan Kranjec, obl.
+ Andreja Žužek
- živi in ++ župljani
-

