30. oktober 2011

NEDELJA

31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA

30.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca Pečnik, obl.
ob 10h za +Marico in Martina Volf, obl.

Ponedeljek

Volbenk

31.10.

ob 18h (!) za +Franca Šuperger in starše Jevševar

Torek

VSI SVETI

01.11.

ob 7h za +Marijo in Blaža Verdel (Trnovškova), obl.
ob 10h za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike
ob 14h za vse rajne – nato molitve na pokopališču
ob 17h rožni venec za rajne

Sreda

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

02.11.

ob 7h

(VERNE DUŠE)

rožni venec, potem maša za rajne dušne pastirje v

župniji

ob 16.30 na Pernovem za +Slavko Dolar
ob 18h za +Jožefo in Franca Pohole, obl.

Četrtek

Viktorin Ptujski

03.11.

ob 7h

Petek

Karel Boromejski – prvi petek

04.11.

ob 18h za rajne Tepežove

Sobota

prva sobota

05.11.

ob 7h

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

06.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Rožič in Žgank
ob 11h na Gori za +Geliko in Ivana Videnšek

za +Bernardo Cokan

za +Janeza in Nežo Ašenberger

*

Cerkveni otroški pevski zbor bo imel vaje ob petkih ob 18. uri.

*
Čez dober mesec bo god svetega Miklavža. Kot je že nekaj let v navadi, bo
Miklavž darila delil tistim, ki bodo imeli vstopnice. Cena vstopnice bo 5 €. Dobite jih
lahko vsak dan po maši. Brez vstopnice darilo ne more biti zagotovljeno, zato prosim,
da ne čakate na zadnji trenutek, saj mora Miklavž darila pripraviti že prej.

*************************************************************
MISLI OB DNEVU VSEH SVETNIKOV IN NAŠIH RAJNIH
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
preroditi.
Vera v večno življenje je zato po Jungu pogoj, da tukaj in zdaj živimo v polnosti,
sproščeno, hvaležno uživamo in znamo tudi spustiti, kar nam je podarjeno.
Anselm Grün

