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KJE V OČETOVI MOLITVI SO ŽENA, OTROCI IN ŠANK? Aleteia
Smo v mesecu oktobru, mesecu rožnega venca. Seveda je najlepše in najbolj
človekoljubno moliti za druge. Ampak tudi zase je kdaj koristno, primerno in
zveličavno. Navsezadnje bodo prej ali slej od tega kaj imeli tudi drugi. Takole
nekako bi bila verjetno videti molitev povprečnega družinskega očeta. Podobnost
z realnimi liki je zgolj naključna. Ali pa tudi ne.
1. zdravamarija … Da bi bil pozornejši do žene, bolje znal prepoznavati njene
potrebe, ji olajšati vsakdan in večkrat prevzeti kakšno njeno nalogo, da je lahko
kdaj na ”off”.
2. zdravamarija … Da me starosti primerne vragolije otrok ne bi tako hitro
spravljale ob živce. Le kako naj jih naučim mirnega odziva, če sam izbruhnem kot
sicilijanska Etna? Da bi znal slalomirati med discipliniranim redom in šegavo
igrivostjo. Da bom resnični zgled in opora.
3. zdravamarija … Da bi starše znal dobro poslušati, jih razumeti in jim s pravimi
potezami barvati dneve.
4. zdravamarija … Da časa ne bi zapravljal na elektronskih napravah in nasploh
ob kičastih produktih sodobnega časa. Včasih je pozen odhod v posteljo povezan
tudi s pomanjkljivo zmožnostjo vstajanja s kavča.
5. zdravamarija … Da bo molitev zbrana in iskrena. Sploh ne nujno po ustaljenih
obrazcih, ampak pristen, iz srca izvirajoč stik z Bogom. Za duhovni priboljšek pa
še kako romanje.
6. zdravamarija … Da bi znal preceniti, koliko dela si naložim. Nikakor ni nujno
potrebno, da sem zraven “povsod”. Ključna beseda: prioritete.
7. zdravamarija … Da bom do sodelavcev, tudi tistih, ki mi gredo na živce,
prijazen, korekten, ustrežljiv.

8. zdravamarija … Ogromno časa preživim v avtu. Mar tam nisem kristjan? Da bi
iz svojega delovanja prečrtal nepotrebno hupanje in živčno gestikuliranje. Včasih
tudi odstop prednosti polepša dan.
9. zdravamarija … Naj bodo obiski bifejev ravno prav pogosti: da se naužijem
moških debat, ki so kdaj tudi za šankom lahko poglobljene, a da obenem ne bom
zanemarjal svojih obveznosti.
10. zdravamarija … Da si bom znal vzeti čas za prijatelje, znance, še posebej
tiste, ki potrebujejo pomoč, oporo, in to prepoznati. Prijateljstva so zlate niti
življenja.
Pon., 21. 10.
Uršula in tovarišice
Tor. 22. 10.
Janez Pavel II.
Sre., 23. 10.
Janez Kapistran
Čet., 24. 10.
Anton M. Claret
Pet., 25. 10.
Krizant in Darija
Sob.,26. 10.
Lucijan in Marcijan
Vrnitev
na sončni čas
Ned., 27. 10.

Ob 19. uri
za + Antona Košana
Ob 19. uri
za + Ivana Pušnika
Ob 8. uri
za + Dorotejo Uranjek, obl.
Ob 19. uri na čast sv. Krištofu…
… za Božji blagoslov na poteh življenja
Ob 19. uri za + Ivana Pogača
Dan suverenosti
Ob 17. uri v Josipdolu
za + Marijo in Maksimilijana Slemenjaka
Ob 19. uri za vse + v družinah Mrakič, Rebernik (po
domače Galer), Zabovnik in Kukovec ter Kumer
Ob 8. uri za vse + Sterdinove in Kristijana Osirnika
Ob 10. uri na Sv. Antonu:
30. NEDELJA
za
+
očeta
Viktorja,
sestro
Jelko in stare starše
MED LETOM
Ob 11.30 za + Marka Urha
Pon., 28. 10.
Ob 17. uri
SIMON IN JUDA TADEJ za + Alojza Ričnika, st.
Tor., 29. 10.
Ob 17. uri
Ermelinda
za + Nevenko Mrak ter Antonijo in Franca Mraka
Sre., 30. 10.
Ob 8. uri
Marcel
za žive in + župljane
Čet, 31. 10.
Ob 10.30 v Hudem kotu, na »sv. Bolfenku«
Bolfenk (Volbenk) Za + Antona Ramšaka in vse + v družini ter
Gost:
mamo Marijo, očeta Valentina, 3 brate in sestro
p. Vili Lovše, DJ
za + Petra Hartmana, obl.

Dan reformacije
Pet., 1. 11.

VSI SVETI
Ob 17. uri
v župnišču
Molitev vseh 4 delov
Rožnega venca
Sob., 2. 11.

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH
Ned.,3. 11.

31. NEDELJA
MED LETOM
ZAHVALNA
NEDELJA

Četrtek pred prvim petkom - ob 17. uri
za + Štefko Mihelič
Ob 8. uri za starše: Marijo in Andreja Gradišnika,
vse + Verdinekove ter teti Liziko in Ančko in
vse njene pokojne
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo Osrajnik in sina Marjana
Ob 14. uri na pokopališču, pri »sv. Lenartu«
za + Frančiško Zaveršnik
Ob 8. uri za +Marijo Hartman
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marico in Ančko Mravljak
Ob 17. uri za + Klaro Kumer, obl. in vse + Kumrove
Ob 8. uri na Sv. Antonu
za + Čavkove starše in 3 sestre
Ob 10. uri NEPOSREDNI PRENOS SV. MAŠE
NA RTV SLOVENIJA
za + Jožefo in Ignaca Mithansa
Spomin: za vse žive in + Držečnikove
(g. Anton Šeruga
v baziliki Marijinega obiskanja, Petrovče)

MEDITACIJA NA »POKOJIŠČU«
To so dnevi, ko se spominjamo naših pokojnih. Tistih, ki smo jih imeli radi in jih ni več
med nami. Vedno, ko se spomnimo nanje nam v srcu vstane otožnost. Spomin na
mamo, starega očeta …
A kristjani nismo žalostni zaradi njih. Vsaj ne želimo biti. Verjamemo namreč, da so
v večnem veselju, odrešeni vsega trpljenja in bolečin. Vstajenje in večno življenje
sta srčika krščanskega oznanila. Nekaj tako temeljnega, da je sv. Pavel zapisal:
»Če pa Kristus ni vstal je prazna naša vera…«
Vsi svetniki in verni rajni so zato naš opomin. Opomin k čuječnosti in razmislek o
življenju. Ne vemo ne dneva, ne ure, kdaj pride klic v večnost. Nam lahko kdo
podaljša tostransko življenje le za trenutek? Ni ga! Sveče in urejeni grobovi so znak
upanja. Nekoč se spet snidemo, mama, oče, prijatelj ... Naša pokopališča so v teh
dneh polna luči. Luč pa pomeni svetlobo in veselje. In Kristus pravi: “Grem, da vam
prostor pripravim!”
Kdo, če ne kristjan, lahko sprejme smrt kot enega najpomembnejših trenutkov
svojega življenja? Kdo, če ne Jezus, nas lahko tam spremlja? In kdo, če ne
Bog, je lahko naš usmiljeni sodnik?

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, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. očenaš).
VOZNI RED V NEBESA
Odhod: ob vsakem času.
Prihod: kadar Bog hoče.
PRVI RAZRED: (ekspres) krstna nedolžnost, mučeniška smrt ali natančno
izpolnjevanje evangeljskih svetov, (radovoljno uboštvo, vedno devištvo, radovoljna
pokorščina duhovnemu predstojniku).
II. RAZRED: (brzovlak) prava spokornost, neomajno zaupanje v Boga, izvrševanje
dobrih del, (molitev, post, miloščina).
III. RAZRED: (navadni vlak) izpolnjevanje božjih in cerkvenih zapovedi ter stanovskih
dolžnosti.
IV. RAZRED: (vozi le izjemoma in zelo poredko) spreobrnitev na smrtno uro.
Iz zaprašene skrinje …

3. novembra ob 10. uri bo neposredni prenos sv. maše na RTV SLOVENIJA.
Ob 9. uri bo najprej tonska vaja vseh »nastopajočih«, vseh, ki bodo oblikovali sv.
mašo. Nato sledi prenos sv. maše.
Prosim, bodite točni. Pridite v cerkev najpozneje do 9.50.
Ob 9.55 se bodo vrata zaprla, zaklenila. Zaradi nemotenega prenosa, pozneje
ne bo več moč vstopiti. Hvala za vaše razumevanje!
Človeško življenje je podobno delavniku,
v katerem se delavcu miza trikrat pogrne:
zajtrk je naša mladost, ali je kratka;
kosilo je naših odraslih starost in ljudje za to veliko skrbijo;
večerja je v hiši večnosti.
(bl. Anton Martin Slomšek)
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