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SVETOST ALI NIČ!  

Tako je vzkliknil papež Frančišek, 

ko je govoril o svetosti.  

»Vprašajmo se, na kateri strani smo. 

Na tisti nebeški ali na tisti 

zemeljski? Živimo za Gospoda ali za 

nas same, za večno srečo ali za 

kakšno trenutno potešitev? 

Vprašajmo se, če resnično hočemo 

svetost? Ali pa se zadovoljimo s 

tem, da smo neizraziti in povprečni 

kristjani, ki verujejo v Boga in spoštujejo bližnjega, a pri tem ne pretiravajo? 

Gospod zahteva vse in tisto, kar ponuja, je resnično življenje. Ponuja vse, srečo, 

za katero smo bili ustvarjeni. Skratka ali svetost ali nič! Dobro nam bo delo, če 

se bomo pustili izzvati svetnikom, ki tukaj niso bili polovičneži in tam 

»navijajo« za nas, da bi izbrali Boga, ponižnost, krotkost, usmiljenje, čistost, da 

bi se navdušili bolj za nebo kot za zemljo.« (papež Frančišek, homilija na praznik 

Vseh svetih, 2018). 

Prvega novembra obhajamo praznik vseh svetih. Praznik, ki smo ga v polpretekli 

zgodovini ovili v plašč žalosti, ob dejstvu, da smo na ta dan na koledarju skozi 

desetletja zrli v zapis »dan mrtvih«. Namesto, da bi slavili  veselje ob misli na 

množice svetnikov v nebeški slavi, kjer je po Jezusovem zagotovilu pripravljen 

prostor tudi za nas, se mnogi tudi danes ustavljajo ob žalosti zemeljske 

dokončnosti. 

Papež Frančišek nas spodbuja, da »Svetniki so. Kaj počnejo tam gor? Skupaj 

pojejo, z veseljem hvalijo Boga. Lepo bi bilo prisluhniti njihovemu petju … Si 

ga pa lahko predstavljamo. Veste kdaj? Med mašo, ko pojemo: »Svet, svet, svet 

si ti Gospod Bog vsega stvarstva…« Je himna, pravi Sveto pismo, ki prihaja iz 

nebes in se tam poje. Tedaj ko pojemo »Svet«, ne mislimo na svete, ampak 

počnemo tisto, kar delajo oni in smo s tem v tistem trenutku maše povezani z 

njimi bolj kot kdaj koli.« (papež Frančišek, homilija na praznik Vseh svetih, 2018). 

Praznik vseh svetih nas torej spodbuja, da bi še bolj okrepili povezanost s 

svetniki, ne samo tistimi bolj poznanimi iz koledarja, ampak tudi s tistimi »iz 

sosednjih vrat«, z našimi domačimi, znanci, ki sedaj pripadajo veliki množici 



svetih v nebesih. Sveti so naši bližnji, še več, so naši najbolj pravi bratje in 

sestre. Razumejo nas, nam hočejo dobro, vedo, kaj je za nas zares dobro, nam 

pomagajo in nas pričakujejo. Srečni so in želijo, da bomo tudi mi z njimi srečni 

v raju. 

Vsem želim obilo človeške zavzetosti in Božjih milosti na poti svetosti!  
župnik Drago
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL 
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
• Nedelja, 17. november, pri obeh mašah nas bodo obiskali člani Društva 

prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo 

sredstva za gradnjo hiše za družino brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga 

krasijo fotografije na temo "Narava nas uči",  je 10 evrov. 

• Od nedelje, 17. novembra, bodo delavniške svete maše v kapeli Salezijanskega zavoda. 

• Ponedeljek, 18. november, ob 19.30 molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda. 
***************************************************************************************** 

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Nika Kodrič, Gradišče 

V večnost je odšla: Blanka Kosi, Gradišče 
**************************************************************************************** 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 
Pri nas se je za spominski dan vseh rajnih udomačilo 

ime 'verne duše'. Verni ljudje prosimo za svoje 

pokojne, ki so morda še v kraju očiščevanja in zorenja 

za nebesa. Temu kraju ali pravzaprav stanju pravimo 

vice. To stanje nastopi takoj po smrti za tiste duše, ki 

imajo v sebi božje življenje posvečujoče milosti, pa še 

10. 11. Želimlje 
Breda Strajnar, 

Marija Kisilak 
24. 11. Vrh 

družina Gačnik, 

Darinka Jamnik,  

družina Uršej 

17. 11. Smrjene 

Veronika Kolbl, 

Marija Meglen, 

Dragica Gačnik 

1. 12. 
Želimlje 

Smrjene 

družina Adamič, 

družina 

Senegačnik, 

Francka Jakič 

NEDELJA 

10. 11. 

7.30 
Franci Kramar 

NEDELJA 

24. 11. 

7.00 
Peter Gačnik 

Barbara Šporar Jože Okorn 

10.00 
Marija Jakič 

10.00 
Majda Končan 

Aleš Strajnar Jože  Senegačnik 

NEDELJA 

17. 11. 

7.30 
Matevž Jeršin 

NEDELJA 

1. 12. 

7.30 
Katja Jeršin 

Ana Novak Andreja Okorn 

10.00 
Darko Kogoj 

10.00 
Zala Kogoj 

Vesna Boh Barbara Pučnik 



niso zadostile za grehe, ki so jih v življenju storile, ali pa jih teži krivda malih grehov. 

Kako dolgo traja očiščevanje v vicah pri posameznih dušah, tega ne moremo vedeti. 

Same si te duše ne morejo pomagati; čas zasluženja je bil zanje končan s trenutkom 

smrti. Pač pa jim moremo pomagati mi, ki spadamo še k 'potujoči Cerkvi'. S svojo 

priprošnjo jim morejo pomagati tudi zveličani v nebesih. Temelj za to je tisto 

nadnaravno dejstvo, ki ga izraža člen apostolske vere: »Verujem v občestvo svetnikov«. 

Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika vseh svetih. Tako je bilo že od 

začetka današnjega 'spomina vseh vernih rajnih', ki sega skoraj tisoč let nazaj. Spomin 

ima svoj izvor v odredbi sv. Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 ukazal vsem sebi 

podrejenim samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim v 

spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve, drugi dan pa naj za mrtve opravijo 

slovesen oficij (molitveno bogoslužje) in darujejo zanje sveto mašo ter delijo miloščino. 

Lepa, ganljiva navada se je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se je udomačila povsod 

po Evropi. Sredi stisk prve svetovne vojne je papež Benedikt XV. leta 1915 dovolil, da 

vsak duhovnik daruje na ta dan tri svete maše za rajne. Vernih duš dan se je priljubil tudi 

slovenskemu vernemu človeku in z njim so povezani nekateri lepi ljudski običaji.  
Povzeto po: splet: https://revija.ognjisce.si. 
 

***************************************************************************************** 

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 

V preteklem mesecu smo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Zapis v župnijski 

kroniki nam razkriva, kako je obhajanje svete birme potekalo pred nekaj več kot 100 leti, 

leta 1915. 

Dne 8. maja je bila v tukajšnji župniji kanonična vizitacija in 

birmovanje, kar so izvršili presvetli gosp. Knezoškof dr. 

Anton Bonaventura Jeglič. Prišli so dan poprej ob 11. uri 

dopoldne iz Kureščka v spremstvu svojega tajnika preč. G. 

Fr. Žitnika in ižanskega gosp. župnika Viktor Koechler. 

Radi vojske se je vršil sprejem prav skromno. Pred Cerkvijo 

je čakala šolska mladina pod vodstvom učiteljice M. Stare z 

zastavo, isto tako dekleta Mar. družbe z zastavo in nekaj faranov. Po nagovoru šolarice 

M. Kramar, Želimlje 57, je bil v cerkvi blagoslov. Po blagoslovu je bilo spraševanje 

otrok v krščanskem nauku v šoli do opoldne. Presvetli so bili z uspehom v šoli prav 

zadovoljni. 

Popoldne ob 3. so šli Presvetli v spremstvu svojega tajnika in domačega župnika peš na 

Vrh in Gradišče ogledat si tamkajšnji podružnici. … 

Drugo jutro ob 4. se je pričelo spovedovanje, kije trajalo do 9. ure. Ob 9. je bil slovesen 

sprevod Presvetlega z duhovščino v cerkev. Kjer je bila sveta maša, govor in zakrament 

sv. birme se je podelil 100 otrokom. 

Tukajšnjega birmovanja so se udeležili okoliški gg. župniki in kapelani: Gregor Šlibar iz 

Rudnika, Janez Debelak iz Št. Jurja, Janez Jereb iz Škocjana, Jožef Knific iz Tomišlja, 

Franc Pavšič iz Turjaka, Franc Golmajer iz Iga.  

Ob 3. popoldne je bil odhod. Presvetli so izrazili v cerkvi in pri obedu svojo popolno 

zadovoljnost. 

 

 

https://revija.ognjisce.si/


SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 4. 11. 19.00 + Marko Brence 

to 5. 11. 19.00 + Marija in Anton Skuk 

sr 6. 11. 
19.00 

Smrjene ++ starši Filej in Zupančič 

če 7. 11. 19.00 + Milan Virant (d. Tomaž in Nevenka Gačnik) 

pe 8. 11. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Košir, Črni Potok) 

so 9. 11. 19.00 ++ starši in brat Krivec 

ne 10. 11. 
7.30 + Rudolf in Marija Jeršin 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 11. 11. 19.00 
+ Blanka Kosi, 7. d.p.p. 

+ Ljudmila Jamnik 

to 12. 11. 19.00 + Frančiška Benko 

sr 13. 11. 19.00 ++ starši Adamič 

če 14. 11. 19.00 + Jurij Senegačnik, obl. 

pe 15. 11. 19.00 + Frančiška Vesel in njeni starši 

so 16. 11. 19.00 ++ Dobravčevi 

ne 17. 11. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ iz družin Omejc in Klobučar 

po 18. 11. 19.00 + Marija Škrjanc (d. Nežka Dolenec z družino) 

to 19. 11. 19.00 + Jožefa Marinšek (d.d. Kramarjevi) 

sr 20. 11. 
19.00 

Gradišče ++ starši Jamnik 

če 21. 11. 19.00 + Stane Novak in Matjaž Zalar 

pe 22. 11. 19.00 + Jože Jakič (d.d. Adamičevi iz Jazbine) 

so  23. 11. 19.00 + Marko Brence 

ne 24. 11. 
7.30 

+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družin Virant in 

Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 25. 11. 19.00 + Franc Krivec (d.d. Novakovi, Ponova vas) 

to 26. 11. 19.00 + Blanka Kosi, 30. d. p.p. 

sr 27. 11. 19.00 + Jožefa Hrastnik (d.d. sosedje) 

če 28. 11. 19.00 ++ iz družin Glinšek in Tancek 

pe 29. 11. 19.00 + Ana Kranjec, obl. 

so 30. 11. 19.00 + Andreja Žužek 

ne 1. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Dragica in Niko Padar 
 


