ŽUPNIJE GALICIJA
1. november 2015

NEDELJA

VS I

01.11.

ob 7h za +Olgo in Ivana Mihelak ter Rednakove
ob 10h za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike
ob 14h za vse rajne – nato molitve na pokopališču
ob 17h rožni venec za rajne

Ponedeljek

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

02.11.

ob 7h rožni venec in maša za r. dušne pastirje v župniji
ob 16.30 na Pernovem za +Saro Veber
ob 18h za +Jožefo in Franca Pohole, obl.

Torek

Viktorin Ptujski

03.11.

ob 7h

Sreda

Karel Boromejski

04.11.

ob 7h

Četrtek

Zaharija in Elizabeta

05.11.

ob 8h na Pernovem za +Marijo Pernovšek

Petek

prvi petek

06.11.

ob 18h za +Marjana Messec, obl.

Sobota

prva sobota

07.11.

ob 7h

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

08.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak
ter Milana in Anico Kragolnik
ob 11h na Gori za +Draga Kundih

SVETI

za +Antona Dušak
za +Ivana Šuperger

za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

OB PRAZNIKU VSEH SVETIH IN SPOMINU NA NAŠE RAJNE

Na praznik vseh svetnikov se zbiramo
ob grobovih in se spominjamo naših
pokojnih domačih, prijateljev, sosedov
in znancev. Dobro in prav je, da se jih
spominjamo in da obenem pomislimo
na lastno umrljivost, na dejstvo, da
tudi nas čaka neizbežen prehod iz
zemeljskega v večno življenje. Kako
bomo ob tem prazniku počastili
spomin na naše rajne, je odvisno od
nas. Kljub temu imejmo v mislih, a je
spoštljiv in umirjen obisk pokopališča
pomembnejši od vsega zunanjega
izkazovanja. Pomislimo, kaj je res tisto
najpomembnejše v takem trenutku.
Naj zunanje izkazovanje zamenja
molitev. Molitev za umrle, molitev za
nas, ki smo še ob grobovih, da se
bomo zavedali svoje minljivosti, da je
ne bomo odkrivali, ampak bomo z njo
hodili z ramo ob rami. In da ne bomo
imeli ničesar obžalovati, tudi če za nas
ali za koga od naših bližnjih odhod v
večnost nastopi že jutri.
Po: Ognjišče 11/12

Spodnja stran
Majhna deklica se je zvečer
sprehajala z očetom. Gledala je v
zvezde. Očarale so jo, a tega ni
povedala. Ko jo je oče vprašal, o
čem
razmišlja,
je
dekletce
odgovorilo: »Če je že spodnja stran
nebes tako lepa, kako lepa mora
biti šele ona druga. Tam je mama
in vem, kako rada ima lepe kraje.«
Otrok, ki je hodil globoko zamišljen
v ozvezdje, je tisti trenutek
pomagal očetu na težki poti k
Bogu!
Po: B. Rustja, Obrisal bo solze s tvojih oči

Brez strahu pred smrtjo
Umreti pomeni oditi čisto sam v noč, smrt je strašljiva, polna groze, če
odideš sam na slepo v »neko deželo«, na katero še nikoli nisi pomislil,
o kateri še nisi sanjal – in če si še s tisočimi vezmi priklenjen na košček
sveta, ki je minljiv in ima veliko imen. Ko umreš, se vse spremeni, ves
svet, vse, česar si se v življenju tako trdno oklepal.
Smrt je gotovo lažje pričakovati in sprejeti, če si se naučil »spuščati«
stvari, če si se v svoji notranjosti odprl za skrivnost, ki te čaka po smrti.
Potem že čutiš, kako te prežema nekaj tega novega sveta – in ne
obremenjuje te več to, za kar se ljudje dnevno prepirajo in obtožujejo.
Če lahko veruješ,
da je Bog, ki te ima rad –
ne samo, ko živiš,
ampak še bolj ko boš umrl –
potem bo smrt zate lepa:
kot otrok boš našel dom k Očetu,
v »deželo«, kjer je vse dobro
in kjer se življenje šele začenja
v večnem SEDAJ.
Phil Bosmans, Bog – moja oaza

****************************************************************

ŠE DVE OBVESTILI:
*
Prejšnjo nedeljo smo po maši (ob 10h) imeli zunaj pred župniščem blagoslov obnovljenega
velikega križa, ki je bil na južni zunanji steni cerkve kot pokopališki križ. Prvo pokopališče je bilo
namreč nekoč okoli cerkve. Leta 1896 je bilo prestavljeno na hrib pri Narekševi domačiji. Obenem je bil tudi blagoslov obnovitvenih del, ki so bila opravljena pri župnišču (nova okna,
pleskanje in urejanje zgornjih prostorov, novi nadstreški za cerkev in župnišče). Ta skromna slovesnost
je želela biti tudi iskrena zahvala vsem tistim, ki ste pri tem sodelovali, ki ste to obnovo podprli z
delom, raznimi materiali, strojnimi uslugami, denarnimi darovi, pa tudi tistim, ki še boste kaj
prispevali, saj smo za okna dolžni še skoraj polovico vsote.. – Naj vam Bog povrne za vso dobro voljo,
vaš prispevek in požrtvovalnost!
*
Prihodnja nedelja bo zahvalna. Župnijsko cerkev bomo pripravili na tak način kot že zadnja
leta. Pri stranskem Marijinem oltarju bo razporejeno vse tisto, kar boste prinesli kot znamenje svoje
hvaležnosti za božje darove in sadove svojega dela v letošnjem letu. Prosimo, da v petek med 17. in
18. uro (pred mašo) ali v soboto dopoldne pripeljete razno hrano, ki ni hitro pokvarljiva. Vse bo potem
odpeljano na Karitas – za slovenske družine, ki so v stiski. Kdor želi, lahko v ta namen daruje tudi
denar.
Ker bo na zahvalno nedeljo v župnijski cerkvi le ena maša, bomo isto ponovili še v prihodnjem tednu.
– Tako zahvalna nedelja ne bo le simbolična, ampak konkretno dejanje hvaležne dobrote.

