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SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 1830 
sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NNEDELJAEDELJA, 27. , 27. OKTOBRAOKTOBRA: 30. med le-

tom, žegnanjska, goduje sv. Sabi-
na, mučenka – Začetek zimskega 
časa, ob 3. uri ponoči bomo pre-
maknili ure nazaj na 2. uro.  

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 28. , 28. OKTOBRAOKTOBRA: godujejo
sv. Simon in Juda Tadej, apostola 
ter sv. Cirila, devica, mučenka 

• ČČETRTEKETRTEK, 31. , 31. OKTOBRAOKTOBRA: goduje sv. 
Volbenk (Bolfenk), škof – Dan re-
formacije, dela prost dan 

• PPETEKETEK, 1. , 1. NOVEMBRANOVEMBRA: vsi sveti, dela 
prost dan – Svete maše bodo po 
nedeljskem razporedu.

• SSOBOTAOBOTA, 2. , 2. NOVEMBRANOVEMBRA: spomin ver-
nih rajnih – Sv. maše bodo ob 7. 
uri zjutraj ter ob 18.30 uri

• NNEDELJAEDELJA, 3. , 3. NOVEMBRANOVEMBRA: 31. med le-
tom – zahvalna -   goduje sv. Vikto-
rin, škof 

• TTOREKOREK, 5. , 5. NOVEMBRANOVEMBRA: godujeta sv. 
Zaharija in sv. Elizabeta, starša Ja-
neza Krstnika

• SSOBOTAOBOTA, 9. , 9. NOVEMBRANOVEMBRA: Posvetitev 
lateranske bazilike, goduje sv. Teo-
dor, mučenec 

• NNEDELJAEDELJA, 10. , 10. NOVEMBRANOVEMBRA: 32. med le-
tom, goduje sv. Leon Veliki, papež,
cerkveni učitelj 

AALILI  STESTE  VEDELIVEDELI, da ima spomin na pokojne 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.

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 16h, 1645 in 1730

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

1818  
LETOLETO XXXIII XXXIII

3030. . NEDELJANEDELJA

MEDMED  LETOMLETOM

27. oktober 2019

PPOMAGAJMOOMAGAJMO  DUŠAMDUŠAM  VV  VICAHVICAH!   !   
     2. novembra obhajamo spomin na vse verne rajne
duše, na ljudi, ki so že umrli, pa so morda še v kraju
očiščevanja in zorenja za nebesa. Za te duše pravimo,

da so v vicah. Kako dolgo traja boleče očiščevanje v vicah pri posameznih
dušah, tega ne moremo vedeti. Vemo pa, da si te duše same ne morejo nič
pomagati. Čas zasluženja je bil zanje končan s trenutkom smrti. Pomagati
jim moremo mi, dokler živimo, pa tudi zveličani v nebesih. Temelj za to je
tisto  nadnaravno dejstvo,  ki  ga  izraža  člen apostolske vere:  »Verujem v
občestvo svetnikov.«

     Že od nekdaj je Cerkev na ta dan darovala priprošnje za rajne, zlasti še
sveto mašo in vernikom priporočala, naj pomagajo tem dušam, da pridejo
čimprej  do  nebeške  sreče,  še  drugače:  z  dajanjem  miloščine  ter  z
darovanjem odpustkov in spokornih del. Glede odpustkov Katekizem uči:
»Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih
krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod
določenimi pogoji. Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno
ali  popolnoma  reši  časnih  kazni,  ki  jih  dolgujemo  za  grehe.  Odpustke
moremo naklanjati ali živim ali rajnim.«

PPOPOLNIOPOLNI  ODPUSTEKODPUSTEK  ZAZA  DUŠEDUŠE  VV  VICAHVICAH  VV  NOVEMBRUNOVEMBRU

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in
javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo,

• če smo bili pri spovedi in obhajilu
• ter molimo po namenu svetega očeta. 

(Po  namenu svetega očeta izmolimo Oče naš,  Zdravo Marijo,  Slavo,  vendar
moramo pred molitvijo izreči: "Po namenu svetega očeta") 

vir: http://www.kapitelj.com/dusa_vice_verne_duse_v_vicah_2.november.html



SSREČANJEREČANJE  BOLNIKOVBOLNIKOV  ININ  OSTARELIHOSTARELIH
v nedeljo 13. oktobra 2019v nedeljo 13. oktobra 2019

Svete maše ob 9.30, ki je v oktobru tradicionalno namenjena bolnikom in
osterelim,  se  je  udeležilo  lepo število  starejših  faranov,  med njimi  tudi
nekateri iz domov za ostarele. Ti so bili še posebej zaželjeni. Povabila jih je
skupina  za  diakonijo,  ki  je  poskrbela  za  prevoz in  pripravo srečanja  ter
pogostitev po maši (s. Agata, ga. Mihičinec in pomočnice). 

Mašo, darovali so jo župnik in patra
Kokalj in Šinkovec, spovedoval pa je
p. Šetar, je s petjem lepšal župnijski
pevski  zbor.  V  skrbno  pripravljeni
pridigi  se  je  p.  Kokalj  navezal  na
evangelij,  ko  Jezus  ozdravi  deset
gobavcev,  a  se  le  eden  vrne  in
zahvali. Poudaril je hvaležnost, saj so nam bolni, ki trpijo s Kristusom in v
njem, zgled in smo jim lahko hvaležni. Po pridigi so župnik in somaševalca
odšli  med vernike in mnogim, ki smo se zanj odločili, podelili zakrament
bolniškega maziljenja. 

Po  maši  smo  bili  starejši  in  bolni
povabljeni  v  sobo  srečanj,  odzvalo
se nas je med 35 in 40, se posedli za
praznično  pripravljene  mize.  Po
molitvi  so  nas  presenetili  otroci,
zapeli  so  nam  prelepo  Marijino
pesem, vsakega obdarili z rožico,  ki

so jo sami izdelali iz papirja in ponovno zapeli. Hvala s. Barbari za pripravo
te animacije.  Sproščeno klepetanje ob  sendvičih  in  sladkih  dobrotah  g.
Mihičinec,  njeni  belokranjski  črnini  in  soku,  smo  na  pobudo  p.  Šetarja
nekajkrat  prekinili  s  petjem  cerkvenih  pesmi.  Hvala  diakoniji  in  našim
duhovnikom. D. R.

KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo, 20. oktobra 2019 smo se ponovno zbrali na rednem srečanju

Župnijskega pastoralnega sveta. 
Po  začetni  molitvi  p.  Jožeta  Kokalja  smo  se  pogovarjali  o  pripravi

adventnih večerov, vendar pa priprave le-teh še nismo dokončno dorekli.
Zatem smo se pogovarjali  o verouku. S.  Babara Močenik je povedala,  da
verouk  poteka  po  načrtovanjih,  birmanci  so  že  imeli  prvo  dodatno
mesečno  aktivnost,  obiskali  so  društvo  Vincencijeve  zveze  dobrote.
Ogledali  so  si  kako  poteka  njihov  dan,  kako  pomagajo  brezdomcem
vstopati nazaj v življenje, dekleta so šla v skladišče zlagat oblačila in rjuhe.

Pri nedeljski sv. maši pa so birmanci dramsko uprizorili evangelij. Verouk za
otroke s posebnimi potrebami poteka v treh skupinah: za otroke stare od
10 do12 let,  od 15 do 17 let  in za otroke, ki  težje razumejo in se učijo
predvsem za življenje. svetopisemske urice so dobro obiskane, prijavljenih
je 10 otrok, sodelujejo tudi trije animatorji (en birmanec in študentki). 

Pri odmevih na pretekle dogodke, smo se vsi strinjali, da je bilo srečanje
bolnih in ostarelih odlično pripravljeno in izvedeno. Starejši so bili srečni,
sodelovali so tudi mladi s pesmijo in postrežbo, srečanje je popestrilo tudi
prepevanje navzočih. Pohvala in zahvala vsem, ki so srečanje pripravili ali
pri tem kakorkoli sodelovali. 

Pod točko razno smo obdelali kar nekaj tem. P. Albert Bačar je povedal,
da  potekajo  pogovori  z  Akademijo  za  glasbo,  da  bi  ob  jubileju  100.
obletnice Univerze v Ljubljani skupaj naredili kakšno prireditev, predavanje
z  glasbo  in  še  kaj  drugega  v  tem  smislu  (verjetno  enkrat  spomladi
prihodnje leto). Organizator teh dogodkov bi bila Akademija za glasbo in bi
ti  dogodki  bili  vključeni  pod  dejavnost  Akademije.  Hkrati  potekajo
prizadevanja,  da  bi  se  odprlo  vprašanje  datuma  začetka  Univerze  v
Ljubljani, saj po mnenju mnogih, dejanski čas začetka Univerze sega v čas
začetka ustanovitve jezuitskega kolegija, vendar pa se bo (če se bo) ta 'trd
oreh' razbijal le počasi, saj so tudi nasprotovanja tej tezi močna. Pri  nas
bomo poskušali to na nek način obeležiti s panoji o zgodovini naše cerkve
na stopnišču župnijskih prostorov, razmišljali smo tudi o tem, da bi sobe v
župnijskih prostorih poimenovali po znanih znanstvenikih, ki so delovali pri
nas (npr. Vega, Gruber, Valvasor...). 

V Florjanski cerkvi v manjši sobi pravoslavni bratje delajo krstilnico, v ta
namen na steno manjše sobe, bodoče krstilnice, slikajo fresko – ikonski stil.
Krstilnico  si  bomo  lahko  ogledali  ob  otvoritvi  le-te,  datum  bo  znan
naknadno. Ob pospravljanju te sobe smo našli in iz Florjanske cerkve k nam
prenesli nekaj slik in kipov iz preteklih stoletij.

Pogovarjali smo se tudi o pobiranju nabirke v cerkvi. Sklenili smo, da naj
bi denar v cerkvi pobirale samo odrasle osebe in ne otroci. Bilo je govora o
tem, da naj bi berila med sv. mašo brali tudi bralci beril, ki sedijo zadaj in ne
le tisti, ki sedijo spredaj. Če bo s. Metka Kos iz Mirja pristala, da vodi našo
svetopisemsko  skupino  namesto  g.  Peklaja,  bo  le-ta  verjetno še naprej
lahko imela srečanja v naših župnijskih prostorih. Ponovno se bodo uvedle
sv. maše za domobrance pokopane na gradu, kje bo mogoče brati te sv.
maše  ali  na  gradu,  v  naši  cerkvi  ali  ob  obeležju  domobranskega
pokopališča,  pa  bo  znano  v  prihodnosti.  Na  praznik  vseh  svetih  1.
novembra bomo v cerkvi pred in  po sv.  maši ob 17.  uri  zmolili  tri  dele
rožnega venca – nekaj pred in nekaj po sv. maši. Na dan vseh vernih rajnih
bo sv. maša tudi ob 7. uri zjutraj. Srečanje smo zaključili s kratko molitvijo
in blagoslovom p. Jožeta Kokalja. Zapisala: J. Kolar


