17h

Sv. Leon Véliki
Marija Vozelj (Resnikovi)

17h

Sv. Martin iz Toursa
Lojze Vozelj (sosed Cirar)
Martin Dermota (r.d. in god)

Četrtek, 12.11.
Vače

17h

Sv. Jozafat Kunčević
Bernarda Verhovec (Darka Žibert)

Petek, 13.11.
Vače

17h

Sv. Stanislav Kostka
Gregor Juvan (druž. Trebušak)

Sobota, 14.11.
Vače

17h

Sv. Nikolaj Tavelić
Franc (obl.) in Amalija Dolinar

Nedelja, 15.11.
Vače

9h

33. nedelja med letom
Za farane

Ponedeljek, 16.11.
Vače

17h

Sv. Marjeta Škotska
Slavko Cveteža

Torek, 17.11.
Vače

17h

Sv. Elizabeta Ogrska
Frančiška Lajevec

Sreda, 18.11.
Vače

17h

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Gabriela Povirk (sestra Zofka)

Četrtek, 19.11.
Vače

17h

Sv. Matilda
Edi Brodar

Petek, 20.11.
Vače

17h

Sv. Edmund
Nejc Cirar (Vrbkovi, Kandrše)

Sobota, 21.11.
Vače

17h

Darovanje Device Marije
Alojz Požaršek (obl.)

Nedelja, 22.11.
Vače

9h

Kristus Kralj vesoljstva
Za farane

Ponedeljek, 23.11.
Vače

17h

Sv. Klemen I.
Helena Kraševec (brat Edo z družino)

Torek, 22.11.
Široka Set

17h

Sv. vietnamski mučenci
Marija Vozelj (Resnikovi)

Torek, 10.11.
Široka Set
Sreda, 11.11.
Vače
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DAN MRTVIH ALI DAN ŽIVIH? KJE JE MOJA VERA?
Beseda »krstiti« v grškem jeziku pomeni tudi »potopiti, potunkati«. S krstom
se na skrivnosten način potopimo v Jezusa in postanemo del njegovega
skrivnostnega telesa – Cerkve. Naša usoda postane tudi njegova, in njegova usoda postane tudi naša. On je prevzel od nas naše človeško življenje,
nam pa je dal svoje Božje življenje. On je prevzel od nas to, da se rodimo, da
smo otroci, da odraščamo, se učimo, delamo, jemo, počivamo, se veselimo,
trpimo, in nazadnje umremo. Dal pa nam je to, da bomo mogli večno živeti
v Bogu, še prej pa vstati od mrtvih.
Jezus torej živi v nas, in mi živimo v njem. Prejemanje zakramentov (krst,
spoved, obhajilo, sv. zakon, bolniško maziljenje, mašniško posvečenje), molitev, branje Božje Besede, sledenje Jezusovim navdihom naredi, da Božje
življenje (torej Bog sam) v nas vedno bolj raste in nas dela podobne Njemu.
Tako je človek kakor okno, ki se počasi odgrinja, da skozenj vedno bolj posije
sonce. Okno sámo ni svetlo. Okno je svetlo samo, če se odgrne in očisti, da
skozenj lahko čim bolj neovirano posije sonce.
Tako tudi mi: nismo na svetu zato, da bi zablesteli mi sami, ampak da se
prepustimo Bogu vedno bolj in bolj, da lahko ON zablesti skozi nas v ta svet.
Da nas on prežari in nas naredi svetle, Božje, SVETNIKE. Zato smo na svetu,
da bi postali svetli – svetniki.
Prvega novembra imamo pred očmi srca tisto nepregledno množico naših
bratov in sester, ki so se Bogu prepustili, da je lahko skoznje zablestel on
sam. In ko jih gledamo in premišljujemo, naj se tudi v nas prebudi hrepenenje po popolnem sprejetju Boga in združenju z njim (=nebesa).

OBVESTILA IN DOGODKI
Zaradi nevarnosti okužbe bodo do nadaljnjega vse sv. maše brez udeležbe
ljudstva. Vsi oznanjeni nameni bodo opravljeni tistega dne. Vabim vas, da
prenosu sv. maše prisluhnete na radiu Ognjišče, ob delavnikih ob 19h. Ob
nedeljah je možno prejeti sv. obhajilo. Obhajal bom pred cerkvijo in sicer
ob 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15. Na voljo bodo oznanila, verski tisk, darovali
boste lahko tudi v pušco. Otroci bodo lahko prejeli nalepko.
Obhajilo je mogoče prejeti vsak dan, ob uri po dogovoru. Pokličite me na
mobitel! // Ob ponedeljkih ob 18h lahko prisluhnete duhovnemu nagovoru
na televiziji EVJ. Posnetke najdete tudi na YouTube-u.
Prvega novembra, na praznik Vseh svetih bodo molitve na pokopališčih (v
Široki Seti in na Vačah), vendar brez udeležbe ljudstva. Za rajne lahko zmolimo doma vsaj Rožni venec. Korajža velja!
Hvala vsem, ki veste, da tudi v času omejitev položnice za elektriko, telefon,
komunalo, tisk, (itd.) še vedno prihajajo, in zato tudi preko TRR-ja radi nakažete svoji župniji svoj velikodušen dar. Bog povrni!
Glede sprostitve omejitev prosim, da sledite obvestilom na strani katoliska
-cerkev.si in na radiu Ognjišče. Starši, ki ste svoje otroke vpisali k verouku,
prejemate obvestila in posnetke veroučnih ur na vaš elektronski naslov. Če
kdo od staršev obvestil o verouku ni prejel, bodisi ni posredoval pravilnega
e-naslova, bodisi otroka še ni vpisal k verouku. Rad bi pohvalil vse tiste starše, ki se tudi sami pozanimate in vprašate!
Verski tisk: kdor izmed naročnikov Družine in Ognjišča bi rad v času omejitev
prejel naročen verski tisk po pošti na dom, naj mi to čim prej sporoči po telefonu.
Maša po radiu, televiziji, internetu je izhod v sili. O tem je precej debat. Resnica je ta, da Cerkev ni virtualno (navidezno) občestvo, ampak skrivnostno
Jezusovo telo. Tudi Jezus na oltarju ni virtualen, ampak pravi. Jezus nas nahrani s seboj ne virtualno, ampak dejansko. Zato je bistveno, da se dejansko
(fizično) zberemo skupaj, saj smo v Jezusu vsi krščeni eno telo.
Mašni nameni: čeprav duhovnik lahko ob danem terminu darujem mašo le
po enem namenu, lahko kak dan za isti termin zapišem dva mašna namena,
pri čemer bo drugi namen zapisan v ležeči pisavi. Pri maši bom prebral oba
namena, dejansko pa bom drugi namen opravil kak drug dan, ali pa ga bom
posredoval duhovniku, ki sam nima vsak dan svojega mašnega namena. Tako
bom storil največkrat, če bo šlo za mašo ob sedmem ali tridesetem dnevu.
Delavniške sv. maše bodo od novembra naprej ob 17h.

Nedelja, 25.10.
Vače

9h

30. nedelja med letom
Za farane

Ponedeljek, 26.10.
Vače

18h

Sv. Lucijan in Marcijan
Lojze Vozelj (Cirarjevi)

Torek, 27.10.
Široka Set

18h

Sv. Sabina
Po namenu

Sreda, 28.10.
Vače

18h

Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Franc Škarja in starši Mohar

Četrtek, 29.10.
Vače

18h

Sv. Mihael Rua
Gregor Juvan (druž. Trebušak)

Petek, 30.10.
Vače

18h

Sv. Marcel
Bernarda Verhovec (Darka Žibert)

Sobota, 31.10.
Vače

18h

Sv. Volbenk
Majda in Miro Dežman (obl.)

Nedelja, 1.11.
Vače
Široka Set
Vače

Vsi sveti
9h
Za farane
10.30 Po namenu Očenašev
14h Po namenu Očenašev

Ponedeljek, 2.11.
Vače

17h

Spomin vseh vernih rajnih
Za duše v vicah

Torek, 3.11.
Vače

17h

Sv. Viktorin Ptujski
Za zdravje

17h

Sv. Karel (Drago) Boromejski
Edi Brodar (Marija Brodar)
Martin Dermota (30. dan)

Četrtek, 5.11.
Vače

17h

Sv. Zaharija in Elizabeta
Gabrijela Povirk

Petek, 6.11.
Kandrše

17h

Sv. Lenart
Milan Klinc, starši Mohar

Sobota, 7.11.
Vače

17h

Sv. Engelbert
Jakob Škrabanja

Sreda, 4.11.
Vače

Nedelja, 8.11.
Vače
Kandrše
Ponedeljek, 9.11.
Vače

32. nedelja med letom (zahvalna)
9h
Za farane
10.30 Še ni namena
17h

Posvetitev láteranske bazilike
Za zdravje in mir

