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BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

sv. Ermelinda,
devica
Bl. Mihael Rua,
salezijanec

2 Mz 22,20-26; Ps
18,2-4.47.51; 1
Tes 1,5-10; Mt
22,34-40

sv. Marcel,
mučenec

Rim 8,12-17; Ps
68,2.4.6-7.20-21;
Lk 13,10-17

Kapela ob 7.30

Kapela ob 7.30

sv. Bolfenk
(Volbenk), škof

Rim 8,18-25; Ps
126,1-6; Lk
13,18-21

VSI SVETI

Raz 7,2-4.9-14; Ps
24,1-6; 1 Jn 3,13; Mt 5,1-12

ob 9. uri
za božje varstvo
vnuka Adama
za + Zoreta Roterja
p. Andrej: po namenu
darovalca

za + Valenčič iz
Dekanov 28
p. Andrej:
po namenu darovalca

p. Andrej: za +
družino in sorodnike
Baričič

ob 9. uri
za + Gregorič in
Brajnik ter
sorodnike

SPOMIN VSEH
RAJNIH

sv.Viktorin
Ptujski, škof in
mučenec
sv. Karel
(Drago)
Boromejski, škof
sv. Zaharija in
Elizabeta, starša
Janeza Krstnika

Mdr 3,1-9 ali Mdr
4,7-15 ali Iz 25,69; Ps 23,1-6 Mt
5,1-12

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
za rajne
p. Andrej: za + družino

in sorodnike Baričič

Kapela ob 7.30

Rim 9,1-5; Ps
147,12-13.1415.19-20; Lk
14,1-6

za odpuščanje in
spreobrnenje očeta
ter srečno zadnjo uro
p. Andrej: za + Zoreta
Roterja

Rim 11,1-2.1112.25-29; Ps
94,12-13.1415.17-18; Lk
14,1.7-11

Kapela ob 7.30

Mal 1,14-2,2.810; Ps 131,1.2.3;
1 Tes 2,7-9.13; Mt
23,1-12

za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej: Zoreta
Roterja
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v zahvalo Bogu in
Mariji in
v priprošnjo

ob 11. uri
za + Zoreta
Roterja
ob 18.uri
v dober
namen
ob 18.uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 11.uri
za prekinitev
prekletstev
in priprošnja
za zveličanje
ob 18.uri
za + Štefko in
Darija ter
moža Ivana
Maučec

ob 18.uri
za rajne iz
novemberskih
pisem

ob 18.uri
za rajne iz
novemberskih
pisem

ob 11. uri
za + družino
Barundič

30. NEDELJA MED LETOM, 29. 10. * ŽEGNANJSKA NEDELJA
TOREK, 31.10. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18.30
SREDA, 1.11. * VSI SVETI, slovesni in zapovedani praznik
Običajno ta dan obiščemo pokopališče, prižgemo svečo na grobu svojih
dragih rajnih in kaj zmolimo. Gremo k sveti maši, popoldne pa še zmolimo vse štiri
dele rožnega venca za rajne.
»NOVEMBERSKA PISMA« MANJ SVEČ, MANJ CVETJA – VEČ MOLITVE,
VEČ MAŠ ZA RAJNE
Vabimo vas, da se nam pridružite pri molitvi za rajne in da
darujete za sv. maše! Vzemite t.i. novembrsko pismo,
vpišite rajne, za katere želite, da skupaj molimo vsak petek
ob 17.15 rožni venec in ob 18. uri darujemo mašo za
rajne. Polovico pisma z napisanimi nameni nam vrnite.
Same si te duše ne morejo pomagati; čas zasluženja je bil zanje končan s trenutkom
smrti. Pač pa jim lahko pomagamo mi, ki spadamo še k »potujoči Cerkvi«. S svojo
priprošnjo jim lahko pomagajo tudi zveličani v nebesih. Novi Katekizem Katoliške
Cerkve pravi: "Cerkev je že od prvih časov dalje častila spomin svojih rajnih ter
darovala priprošnje v njihovo korist, predvsem evharistično daritev, da bi potem, ko
so bili očiščeni, mogli priti v nebesa. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in
spokorna dela v korist rajnim."
MAŠE ZA RAJNE IN DRUGI MAŠNI NAMENI
Sprejemamo za mašne namene za rajne in druge namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma za rajnega, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanskih sv. mašah si lahko preberete na
oglasni deski in na naši spletni strani in na facebooku. Sedaj smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo
3 sv. maše.

MISEL NA SMRT
Misel na smrt nas spominja, da je naše življenje minljivo. Takšni, kot smo, ne bomo večno živeli.
Umrli bomo. Verujemo pa v večno življenje, v življenje po smrti. Življenje po smrti ni preprosto
nadaljevanje tega življenja. To je življenje, v katerem bodo uresničena vsa naša hrepenenja, eno samo
življenje trenutka. Večno življenje se ne meri po zemeljskih merilih, to je življenje čiste sedanjosti.
Švicarski terapevt C. G Jung meni, da lahko samo tisti, ki veruje v večno življenje, živi to zemeljsko
življenje v polnosti. V sestavku o duši in smrti piše, da življenja po smrti ne moremo dokazati. Vendar
modrost naše duševnosti kaže na to, da s smrtjo ni vsega konec, ampak nas čaka nekaj, kar presega
vse naše predstave o življenju. Kdor ne posluša svoje duše in živi mimo nje, zboli. Trdno se mora
oprijeti tega, kar ima. Oklepa se svojega premoženja, svojega zdravja, svojega Jaza. Toda če stvari ne
moremo spustiti, če se ne moremo osvoboditi, se ne moremo roditi. Vera v večno življenje je zato po
Jungovi teoriji pogoj, da tukaj in zdaj živimo v polnosti, sproščeno, hvaležno uživamo in znamo tudi
spustiti, kar nam je podarjeno. Po: A. Grün, O čudežu življenja
ČETRTEK, 2.11. * SREČANJE OFS – FSR OB 18.30
PRVI PETEK, 3.11. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na
prvi petek, 3. novembra, po maši ob 18. uri. V soboto, 4. novembra bomo molitev sklenili
z molitvijo za duhovne poklice ob 17.00 ter litanijami Matere Božje in mašo ob 18.00.

PRVA SOBOTA, 4.11. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00
31. NEDELJA MED LETOM, 5.11. * ZAHVALNA NEDELJA
7. MONALDOVI DNEVI V KOPRU 9. – 12. 11. 2017

