SVETE MAŠE V NOVEMBRU
(Če ni drugače označeno, so sv. maše zjutraj ob 8:00 in zvečer ob 18:00)
01. VSI SVETI
7.30 za farane; 9.00 +Janez Pirc
14.00 za vse pokojne po molitvenih namenih; 18.00 za nove duhovne poklice
02. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
7.00 za vse verne rajne 8.00 po namenu sv. očeta
18.00 +Franc Žnidaršič; +Pavel Porenta, 30. dan
03. Sob: VIKTORIN PTUJSKI: zj. +Franc Resnik;
zv. +Peter Cof, obl.; +Stanislav Porenta, 7. dan
04. ENAINTRIDESETA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA
7.30 +Karel Korpič; 9.00 za farane; 18.00 ++Franc in Ivica Vidic
05. Pon: ZAHARIJA IN ELIZABETA: +Francka Pokorn; +Lojze Malovrh, 30. dan
06. Tor: LENART: +Marija Mrak, obl.; +Branko Pinterič, 30. dan
07. Sre: POSVETITEV KOPR. STOLNICE: +Ivan Toporiš, obl.; ++Jelencovi (Ševlje)
08. Čet: BOGOMIR: ++Benedičič; +Anica Klemenčič, obl.
09. Pet: POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE: zj. Tončka Gašperin, obl.;
zv. ++Ivan in Polde Jurčič, obl.
10. Sob: LEON VELIKI: zj. +Marija Pintar, obl.; zv. ++družina Štremfelj (Kosovi)
11. DVAINTRIDESETA MED LETOM - MARTINOVA NEDELJA
7.30 +Stane Jesenovec; 9.00 ++Magda in Ivan Krmelj;
10.30 DOM: +Marica Pintar; 15.30 CRNGROB: +Pavel Porenta; 18.00 za farane
12. Pon: JOZAFAT: ++starši Šetina in Marija Oman, obl.; +Francka Pušar, obl.
13. Tor: STANISLAV KOSTKA: ++Pavle in Terezija Čadež; +Stane Logonder
14. Sre: NIKOLAJ TAVELIĆ: ++Zofka in Tone Jelovčan; +Polda Luznar
15. Čet: ALBERT VELIKI: +Miloš Mrak, obl; +Janez Pirc
16. Pet: MARJETA ŠKOTSKA: zj. v čast usmiljenemu Jezusu;
zv. +Marija Svoljšak, obl.; +Miklavž Kalan, 30. dan
17. Sob: ELIZABETA OGRSKA: zj. za duše v vicah;
zv. +Ivan Jenko, obl.; +Stanislav Porenta, 30. dan
18. TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM - SVETOVNI DAN UBOGIH
7.30 +Franc Ferlan; 9.00 +Maja Štremfelj; 18.00 za farane
19. Pon: MATILDA: +Slavko Langerholc, obl.; +Anton Alič, obl.
20. Tor: EDMUND: +Sonja Peternelj; ++starši in brat Županič
21. Sre: DAROV. DEVICE MARIJE: ++Jože in Cilka Maglica, obl.; +Janez Tavčar, obl.
22. Čet: CECILIJA: ++Bognarjevi; +Franc Božnar, obl.
23. Pet: KLEMEN I.: zj. +starši Mešiček, obl.; zv. +Milan Oter, obl.
24. Sob: VIETNAMSKI MUČENCI: zj. +Janez Pirc; zv. +Jože Košir, obl.
25. JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
7.30 ++starši, sestri in brata Prevodnik; 9.00 za farane; 18.00 +Katarina Hafner
26. Pon: LEONARD: +Matjaž Polajnar, obl.; +Marinka Košir, obl.
27. Tor: MODEST IN VIRGIL: +Katarina Peternelj, obl.; +Lojze Krmelj, obl.
28. Sre: KATARINA LABOURE: +Andrej Žagar; +Franc Kočevar, obl.
29. Čet: RADOGOST: +Marija Krmelj, obl.; +Justin Brelih, obl.
30. Pet: ANDREJ: zj. +Andrej Perčič; zv. +Feliks Krajšek
01. Sob: KAREL DE FOUCAULD: zj. za duhovne poklice; zv. ++starši Grgić in Pejić
02. PRVA ADVENTNA NEDELJA
7.30 za farane; 9.00 +Anka Pečlin, obl.; 18.00 ++Majda in Franci Kovač, obl.
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POT DO SVETOSTI
Praznik vseh svetnikov nam govori,
da smo vsi poklicani k svetosti. In v
čem je svetost? Katera je tista pot do
svetosti, ki je dobra za vse: za Bogu
posvečene žene in matere, za duhovnike in delavce, za otroke in stare, za redovnike in vladarje? Ta pot
se imenuje božja volja.
Bog je ljubezen. Ljubiti
Boga nad vse in svojega
bližnjega kakor samega
sebe, v tem je vse. A kako
naj ga ljubimo? Ne ljubi
ga vsak, kdor pravi: »Gospod, Gospod, ampak kdor
spolnjuje njegovo voljo«.
Ljubezen do Boga torej
ni toliko v čustvih, ampak v volji: ljubiti Boga
pomeni
spolnjevati
njegovo voljo. Biti božja volja nad
nami je naša prva naloga v življenju.
V življenju sta pred nami dve
poti. Koliko let bomo še živeli na
zemlji? Dvajset, trideset? Ali pa samo
nekaj mesecev ali dni? Ta čas lahko
preživimo tako, da hodimo po poti

svoje ali pa božje volje. Ljudje navadno delajo po svoji volji. Tako
se uvrščajo, četudi ne grešijo smrtno, med milijarde tistih, ki jih bodo
čez petdeset, sto let vsi pozabili.
Če pa si prizadevamo, da hodimo po poti božje volje,
in ji nudimo svojo dušo
kot kelih, polagoma ne
bomo več živeli sami,
temveč Kristus v nas.
»Zgodi se božja volja«
pogosto v stiskah ponavljajo kristjani. Vendar se
ne bi smeli žalostno
vdajati v to, da delamo
tisto, kar hoče Bog,
temveč v to, da delamo po
svoje. Naša volja namreč
ne vodi nikamor, v dušo
prinaša dolgočasje, saj je ta ustvarjena
za neskončnost, po načrtu ljubezni, ki
ga ima nebeški Oče z vsakim izmed nas.
Svetniki so tisti, ki so spolnjevali božjo voljo. In v tem je bila tudi
njihova veličina. Spolnjevanje božje
volje je iz njih naredilo božje umetnine.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

Na vernih duš dan, v petek, 2. novembra, bodo svete maše ob 7.00,
8.00 in 18.00 uri. Zjutraj ob 6.00 uri bomo pričeli z molitvijo treh delov rožnega z venca. Vsak duhovnik lahko opravi tri maše: eno pa lastnem namenu, drugo za vse verne rajne, tretjo po namenu svetega očeta. Za
obisk pokopališča in molitev za rajne v prvih osmih dneh novembra Cerkev
naklanja popolni odpustek. Prav tako v vseh cerkvah in javnih kapelah
na dan 1. in 2. novembra ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo, kdor moli vsaj
očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu sv. očeta.

ZAHVALNA NEDELJA

Na zahvalno nedeljo se najprej Bogu vsako leto zahvalimo za darove
zemlje in dela človeških rok, za vse duhovne in materialne darove ter za vse
dobrine, ki nam jih vedno znova podarja. Vse nam je podarjeno, vse je
milost, tako lepo in dobro kot tudi žalostno in hudo, saj Bog ve, da nam vse
lahko pripomore k dobremu, če ga ljubimo. In letos nam tega v Cerkvi ni
manjkalo. Imeli smo lepo slovesnost sv. birme 15. aprila (47 birmancev) in
prvega svetega obhajila 13. maja (27 prvoobhajancev). Uspešno smo porušili
staro gospodarsko poslopje in zemljišče ogradili z ograjo. Veseli smo bili, da
je v Pevnem končno zasvetila luč v cerkvi. Domačinom je poleg tega uspelo
napraviti tudi nove stopnice v zvonik. Bogu hvala za vseslovensko srečanje
posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu 25. junija v Črenšovcih. Obhajali smo tudi 153-letnico farne cerkve (7. oktobra). Osrednjo slovesnost
ob 9. uri je vodil kapucin p. Jaroslav Knežević. V manjšem številu smo poromali skupaj s Škofjo Loko in Suho k Mariji v Crngrob. Naše družine so
v okviru Družinske akademije poromale na Poljsko. Skupaj so šli po poteh
pričevalcev Božjega usmiljenja: Favstine Kowalske, p. Maksimiljana Kolbeja, Terezije Benedikte od Križa (Edith Stein), sv. papeža Janeza Pavla II.
Na to romanje so se družine pripravljale s celodnevnim duhovnim programom v soboto, 13. oktobra, in z devetdnevnico pred šestdnevnim romanjem, ki so ga začeli v petek, 26. oktobra. Lep je bil tudi promocijski koncert
Škofjeloškega okteta skupaj z godalno spremljavo violin in violončela v soboto, 20. oktobra, v Crngrobu v podporo projektu obnove crngrobskih orgel.
Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se nadalje iz srca zahvalim veliki množici laiških sodelavcev in sodelavk: članom ŽPS, ključarjem in
cerkovnikom, gospodarskemu svetu, zborovodjem, organistom in pevcem,
katehetom in katehistinjam, molitveni skupini in vsem, ki se zbirajo pri Besedi življenja, ministrantom in pritrkovalcem, krasilkam in čistilkam cerkve in
veroučnih prostorov in vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost naših cerkva, vsem, ki vestno menjavate cerkvene prte in pletilkam vencev, možem in
fantom, ki nosijo bandera in postavljajo mlaje, in vsem, ki dajete svoj čas in
svoje talente v službo Cerkvi, da je le-ta živa in močna. Posebno hvaležnost
izrekam vsem, ki goreče molite in darujete svoje trpljenje za našo župnijo.

Ne nazadnje pa iskrena hvala vsem vam, ki materialno podpirate naše
cerkve, farno in vse podružnice, za vse nabirke za vesoljno Cerkev, škofijo,
župnijo, za obnovitvena dela ali v karitativne namene. Zaradi mnogih del je žal
še ostalo nekaj dolga, zato še prosim za vašo velikodušno pomoč, da bi mogli
dokončati zastavljena dela: popravilo strehe zvonika na Križni gori in nadomestna gradnja hleva. Hvala vsem, ki ste ali še boste ob godu sv. Uršule po starem
običaju pomagali tudi meni s svojim darom. Bodimo prepričani, da se Bog v
velikodušnosti ne da prekositi. Naj vam On za vso vašo dobroto stotero povrne.

OZNANILA ZA MESEC NOVEMBER
PRAZNIK VSEH SVETIH, v četrtek, 1. novembra, je zapovedan praznik. Svete maše bodo ob 7.30, 9.00, 14.00 in 18.00. Pred popoldanskim opravilom
za rajne bodo v cerkvi najprej litanije vseh svetnikov in sveta maša, po maši pa
molitve, blagoslov in kropljenje grobov naših rajnih. Na Lipici bo bogoslužje za
rajne ob 15.30 uri. V župnijski cerkvi bomo prvi del rožnega venca molili pred
večerno mašo, druga dva dela pa po njej.
ZAHVALNA NEDELJA bo letos 4. novembra. Po oznanilih bomo zapeli
zahvalno pesem. Pri maši ob 9.00 uri bomo imeli srečanje letošnjih
zakonskih jubilantov. Imena jubilantov sporočite v župnišče!
TEDEN ZAPOROV 2018 z naslovom »Bližajmo se z zaupnostjo«, bo letos
potekal od 18. do 24. novembra. V tednu zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali,
kaj pomeni odkriti sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas
nosi skozi težavna obdobja preizkušenj. Naj nas letošnji teden med seboj poveže v
molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih
razsežnosti pa tudi z njihovimi domačimi in vsemi, ki so tam zaposleni.
SVETOVNI DAN UBOGIH se bo na željo papeža Frančiška obhajal vsako leto
na 33. nedeljo med letom, predzadnjo nedeljo cerkvenega leta, letos je to 18.
novembra, pred praznikom nedelje Kristusa, Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil
z malimi in ubogimi in nas bo sodil po delih usmiljenja.
52. NIKODEMOVI VEČERI V LJUBLJANI bodo od 19. do 22. novembra 2018. Predavanja bodo od ponedeljka do četrtka, vsak dan ob 19.30 uri v
dvorani Teološke fakultete v Ljubljani. Tema: Mladi in (ne)moč vere.
TEDEN KARITAS bo letos potekal od 25. novembra do 2. decembra. Teden
Karitas nas spodbuja, da bi veselega srca pristopali k svojim bratom in sestram
in jim pomagali v njihovih stiskah. Podprimo akcijo STISKA, h kateri nas vabi
Škofijska Karitas. Pomagamo lahko z enkratnim plačilom položnice, ali pa izpolnimo prijavnico in postanemo redni darovalci z mesečnim prispevkom 2,50 EUR.
Klic dobrote bo letos v Celju v sredo, 28. novembra, ob 20. uri. Ta dan bo tudi
romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo. Ob 11.00 uri molitev, ob 12.00 uri sv.
maša. Ob 14.00 uri bo v dvorani celjskega sejma skupno kosilo, ob 16.00 uri pa
generalka dobrodelnega koncerta.

