
 
       
   
 
                28. oktober 2012 

 
 

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA                  

28.10.     
 

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za rajne Čretnikove                 
ob 10h    za +Jerneja, Franca in Jakoba Jelen          
                   ob 15h DOBRODELNI KONCERT – šola TRJE  

Ponedeljek Mihael Rua                                                                 

29.10.                 ob 18h   (!)   za +Danija in Ivana Kugler                  

Torek Marcel                                                                                      

30.10.            ob 7h      v dober namen                                   

Sreda Volbenk                                                                                  

31.10.       ob 7h      za +Marijo in Blaža Verdel (Trnovškova), obl.  

Četrtek V S I   S V E T I                                                                            

01.11.                  ob 7h      za +Branka Doler                                    
ob 10h    za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  
ob 14h    za vse rajne – nato molitve na pokopališču 
               ob 17h   rožni venec za rajne  

Petek SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH   (VERNE DUŠE)      

02.11. ob 7h      rožni venec, nato maša za rajne dušne pastirje v župniji 
ob 16.30   na Pernovem  za +Marjana Messec  
ob 18h    za +Jožefo in Franca Pohole, obl.                    

Sobota Viktorin Ptujski                                          

03.11.          ob 7h      za +Franca Grobelnik                               

NEDELJA 31. MED LETOM – ZAHVALNA                    

04.11. 
 
  

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za +Franca Pečnik (Krušjek), obl. 
ob 11h    na Gori  za +Ano in Franca Arnšek          
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                     OB PRAZNIKU VSEH SVETIH 
                      IN SPOMINU NAŠIH RAJNIH   

 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prazniki vseh svetih in 
spomin vseh vernih rajnih 
vzbujata v nas vsako leto 
občutek hvaležnosti, 
spomina, molitve in vabila k 
svetosti. Prepričani smo 
namreč, da so v zboru svetih 
tudi naši pokojni sorodniki, 
prijatelji in znanci. Mnoge 
smo poznali, z njimi živeli in 
skupaj delali. Sorazmerno 
majhno število jih je Cerkev 
razglasila za svetnike, veliko 
več je nepoznanih svetnikov. 
Razglašeni svetniki so nam 
postavljeni za vzor in 
posnemanje.  

msgr. Metod Pirih 

Vera v vstajenje 
 
Saj ni mogoče, da bi se življenje človeka končalo v temni 
luknji. Poglejmo raje skozi temačnost smrti k svetlobi, ki jo 
je Jezus prižgal v vseh človeških teminah. 
Kakor nimam težav s sprejemanjem dejstva, da pšenično 
zrno, ki umre v zemlji, postane cvetoči klas in novo 
pšenično zrno, tako tudi nimam težav z vero, da bo čudovito 
bitje človek po svoji smrti na Zemlji vstal v novo življenje, 
v nebeško vesolje.  
Verujem v vstajenje. Ne gre za vstajenje mrtvega telesa, 
ampak za vstajenje konkretnega človeka v celoti njegovega 
telesno-duhovnega bitja. Človek bo na novo ustvarjen, 
čeprav si nove duhovne telesnosti ne moremo predstavljati. 
Če hočemo o tem kaj reči, se lahko pogovarjamo samo o 
popolnosti, miru, veselju in sreči: novi ljudje v novi 
telesnosti v novem stvarstvu.   

Phil Bosmans 

 


