BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.

30. 10.
2022
NEDELJA
31. 10.,
ponedeljek

- ŽEG N A N JS K A
Marcel, mučenec
zimski čas

70 0
80 0
1000
1500

Volbenk, škof

1800
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1. 11.,
torek

VSI SVETI
slovesni in
zapovedan praznik

2. 11.,
sreda

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

70 0
80 0
1000
1330
80 0
90 0
1800

3. 11,
Viktorin Ptujski,
1800
četrtek
škof in mučenec
4. 11.,
70 0
Karel Boromejski, škof
prvi petek
1800
70 0
5. 11.,
Zaharija in Elizabeta,
17 0 0
prva sobota starši Janeza Krstnika
1800
70 0
6. 11.
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80 0
- ZA HV AL N A
2022
1000
NEDELJA
Lenart, opat
7. 11.,
Ernest, opat
1800
ponedeljek
8. 11.,
70 0
Bogomir, škof
torek
1800
9. 11.,
POSVETITEV
1800
sreda
LATERANSKE BAZILIKE
10. 11.,
Leon Veliki, papež
1800
četrtek
11. 11.,
Martin, škof
1800
petek
70 0
12. 11.,
Jozafat, mučenec
1800
sobota
13. 11.
2022
NEDELJA
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-svetovni dan ubogih

Stanislav Kostka, redovnik

70 0
80 0
1000
1000

-za župljane in dobrotnike
+Blaž in Ivana Kos, obl.
+Francka Likar, obl.
Sv. Ožbolt in Bodovlje: rožni venec
+Breda Blaznik, obl.
-za pravo spoznanje in ravnanje
-za župljane in dobrotnike
+Silvester Kajtna
+Anton Trojar
++duhovniki, redovniki/ce škofjeloške žup.
+Stanislav Skafa, obl.
Mestno pokopališče: +duše v vicah
+Jože Demšar; Janez Prevodnik, obl.
+Cene Božnar st., obl.
+Emica in Alojzij Krmelj
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
+Francka Kalan
-v čast Brezmadežnemu Marijinemu Srcu
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš
+Franc Kemperle; +Minka Krmelj
-za župljane in dobrotnike
+Angela Šink, obl.
+Ivanka Maček, obl.
+Anton Jankovec, obl.
+Janez Debeljak
++Bogataj
+Milka Primožič
+Gregor Žontar, obl.
++Tončka Juričan
+Marija Tavčar, obl. (Puštal)
+Pavle Kristan, obl.
+Petra Krek Hvalec in Andrej Hvalec
+Terezija Rupar, obl.
+Valentin Hafnar, obl.
-po namenu
+Pavel Piškur, 7. dan; +Janez in Julijana
Setnikar, obl.; -po namenu (I.K.)
-za župljane in dobrotnike
+Andrej Habjan, obl.
+Stanislava Pogačnik, obl.
+Katarina Prša, obl.
Lontrg: žegnanje
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Kaj je 'občestvo svetih'?
V 'občestvo svetnikov'
spadajo vsi ljudje, ki so
svoje upanje stavili na
Kristusa in mu po krstu
pripadajo, pa če so
že umrli ali še živijo.
Ker smo v Kristusu eno
telo, živimo v občestvu, ki
obsega nebesa in zemljo.
(KKC 946–962)

Cerkev je večja in bolj
živa, kot si mislimo. V
njej smo živi in umrli, ki so
še v procesu očiščevanja
ali pa so že v Božji slavi,
znani in neznani, veliki
svetniki in neopazni ljudje.
Drug drugemu lahko
pomagamo prek smrti.
Prosimo lahko naše
zavetnike in ljube nam
svetnike, pa tudi rajne,
o katerih verujemo, da
so že pri Bogu.
Moremo pa tudi našim
pokojnim, ki so še v
očiščevanju, priti na
pomoč z našo molitvijo,
molitvijo
darovanim trpljenjem in
žrtvami ter darom
odpustka - spoved, sveta
maša in obhajilo, izpoved
vere, molitev za papeža
ter obisk pokopališča z
molitvijo za rajne.

Leto XLV, št. 20

30. oktober 2022

VSI SVETI - vesel prazni k
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije
vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so
se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo
s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi
notranjimi in zunanjimi bridkostmi in težavami.
To je slovesni godovni dan naših dragih (mnogih
preprostih ljudi), ki so izbojevali dober boj, tek
dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se
radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju
(prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam,
kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo
priprošnjo - v oporo naši slabosti.

Praznik Vseh svetih nas tudi spominja, da smo
vsi kristjani poklicani k popolnosti krščanskega
življenja - k svetosti. V skladu s svojimi lastnimi
darovi in nalogami zvesto hodimo za Kristusom
po poti žive vere, upanje in dejavne ljubezni.
Ne pozabimo niti na tiste, ki žalujejo za rajnimi.
Prosimo, da jim nebeški Oče da tolažbo, mi pa
jim po svojih močeh bodimo opora. V teh
dneh dajmo poudarek molitvi in sočutju
do bližnjih. Morda obiščemo koga, ki je v
tem letu ostal sam, mu prisluhnemo in
podelimo tudi kak lep spomin na pokojne.
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30. 10. 2022

 Od

danes naprej bodo zaradi prehoda na zimski čas večerne svete
maše ob 18. uri, uradne ure ob petkih pa ob 16. uri.
 Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone!
 Danes bo ob 15. uri molitev rožnega venca na Sv. Ožboltu in v Bodovljah.
Z molitvijo v žup. cerkvi bomo nadaljevali tudi novembra. Na oglasni deski si
lahko pogledate kateri dan bomo ob 17.30 molili po namenih za vaše rajne.
 V tem tednu ni verouka, otroci in starši pridite k svetim mašam in molitvam.
V

torek, 1. novembra, bo slovesni in zapovedan praznik VSEH SVETIH.
Svete maše bodo ob 7., 8. in 10. uri,
ter ob 13.30.
Ob 14.30 bodo molitve za rajne na
Mestnem pokopališču, v Lipici pa
ob 15.30.
Ob 17. uri bomo v cerkvi molili rožne
vence za rajne. Vabljeni! Molite tudi doma.
Ob 19. uri vabljeni mladi in tudi drugi k
molitvi in pesmi na Mestno pokopališče.
Odpovejmo se poganskim vražam in
raje krepimo molitev in vero v Boga - edinega Odrešenika. Okrepimo povezanost s
svetniki in molimo za rajne.
Povabljeni pa tudi k sodelovanju v projektu Manj svečk za manj grobov. Zbrana
sredstva bodo namenjena OŠ Jela Janežiča za razvoj Montessori programa.


Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne.

 Prvi petek in sobota sta v tem tednu. Pridite k spovedi in sveti maši in darujte svoje

trpljenje za rešitev duš, za Cerkev in v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter
pridobite in namenite milost odpustka za rajne.
 Cerkev prvih osem dni novembra naklanja možnost prejema in posredovanja

daru ODPUSTKA za rajne, ko molimo za pokojno osebo, če smo bili pri spovedi
(smo v posvečujoči milosti) in obhajilu, molimo vero ter očenaš po papeževem
namenu. Bodimo velikodušni in pomagajmo našim rajnim
 Prihodnja nedelja bo ZAHVALNA. Do petka lahko prinesite darove za pred oltar.

Pri vseh svetih mašah bo ofer za potrebe župnijske cerkve.

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in MOLITEV ROŽNEGA VENCA je
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: SREČANJA PRENOVE V DUHU
- 3. november: ZA DUHOVNE POKLICE, ob četrtkih ob 20. uri v kapeli
- 10. november: ZA MLADE.
p. Pija pri kapucinih.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
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Danes je ZAHVALNA NEDELJA. Bogu hvala za vse! Vsem sodelavcem,
molivcem in dobrotnikom, ki darujete svoj čas, sposobnosti in tudi svoje
žrtve in trpljenje za župnijo in soljudi, iskrena zahvala, ker ste orodje
Božje dobrote. Naj vam Bog da milosti, kjer jih najbolj potrebujete.


Nadškof sporoča: Hvaležnost življenje naredi polno, bogato in smiselno.
Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da smo drug drugemu
podarjeni. Hvaležnost nas uči, da ljudje in stvari v našem življenju niso
samoumevni; da bi jih lahko tudi ne bilo.
Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil vam, bratje duhovniki. Zahvaljujem se
vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste med nami priče posvečenega
življenja. Zahvaljujem se katehetom, ki potrpežljivo in predano na mlajše
rodove prenašate ljubezen do Boga in Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s
starši in jim pomagate v otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito.
Zahvaljujem se tudi vsem župnijskim sodelavcem. Vaše delo je neprecenljivo.
Brez vas, bi bilo župnijsko življenje zelo okrnjeno.
Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v naši
državi več poštenja in pravičnosti, pripravljenosti za resnico, več demokracije,
medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno dobro. Ob vsej zmedenosti
časa, nekaterih skupin in njihovih ideologij, zaradi vas, drage mame in očetje,
lahko zaupamo v prihodnost. Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo,
naj vas skrbno varuje, nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja vas in vse vaše.
 Pričenjamo z NOVO ZAKONSKO SKUPINO. Prvo (informativno) srečanje

bo v ponedeljek, 7. novembra, ob 19.30 v župnišču. Pari vabljeni!
 V četrtek, 10. novembra, bo ob 19.15 (po maši in češčenju) v župnišču
SREČANJE ZA STARŠE veroučencev 4., 5. in 6. razreda. Starši, pridite.
 V soboto, 12. nov., bo ob 19. uri

v župnišču drugi VEČER ZA MLADE.

Prihodnja nedelja bo 33. nedelja med letom in svetovni dan ubogih.
Ob 10. uri bo žegnanje v cerkvi Žalostne Matere Božje na Lontrgu.
 Bog vam povrni za prinesene darove za bero in za molitve za rajne.


 Pripravljamo

ROMANJE DRUŽIN V MEĐUGORJE med zimskimi
počitnicami, od nedelje 5. do torka, 7. febr. 2023. Predviden strošek
za odrasle 93e, za otroke do 10 let pa 78e. Prijavite se župniku ali Nataši
(051 209 465). Če koga skrbi višina stroškov, sporočite in bomo našli
rešitev. Prijavite se do 13. novembra oz. do zapolnitve mest. Lepo vabljeni.
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.

SREČANJA VERA IN LUČ druga
sobota ob 15. uri pri kapucinih.

SVETOPISEMSKA SKUPINA
ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst.

MOLITEV PO MARIJNEM NAROČILU

prva sobota uro pred mašo v cerkvi.

