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Dogodki

MISLI  IZ PRIDIGE UPOKOJENEGA ŠKOFA PIRIHA NA SVETIH VIŠARIJAH, 
OB ZAČETKU IZREDNEGA MISIJONSKEGA MESECA

Misijonska razsežnost Cerkve, je bistvena sestavina našega dela in našega oznanje-
vanja. Dve tretjini človeštva še ne ve nič o odrešenju. Kristus vsakega od nas zavezuje in 
kliče k misijonskemu delu. Ene, naj gredo v misijone, druge, naj bomo misijonarji doma 
z vso odprtostjo, povezanostjo, molitvijo in pomočjo, ki jo potrebujejo naši misijonarji v 
misijonskih deželah. Misijonsko poslanstvo dobiva danes nove razsežnosti, ki se kažejo 

v sodelovanju z različnimi cerkvami in cerkvenimi občestvi: v izmenjavi sodelavcev, medsebojnem po-
bratenju, duhovni in finančni podpori, v izpeljavi različnih projektov.
Namen vseh pobud, ki vam bodo na voljo v izrednem misijonskem mesecu je, spet prebuditi v vernikih in 
v ljudeh dobre volje misijonsko zavest, da se bomo z novim zagonom in poletom posvetili misijonskemu 
poslanstvu. da se ne zmanjša misijonska zavest med nami, ki je v Soveniji že dolgo močna in živa. Po-
nosni in Bogu hvaležni smo, da je iz našega naroda poklical toliko oznanjevalcev in sodelavcev v Božjem 
kraljestvu. Gre za našo globoko osebno povezanost v veri, v molitvi, zanimanju in delu za vedno večji 
razcvet misijonskega poslanstva. Vsi se moramo dati razsvetliti od Božje luči, ki sveti nad nami. Poseb-
no še mladi so poklicani, naj se vključijo v skupno misijonsko odgovornost, ki potrebuje njihovo bogato 
domišlijo in ustvarjalnost.
Papež Frančišek meni, da so prav misijonarji protagonisti te obletnice, ki daje priložnost za prenovljen 
misijonski zagon, tako da bi moglo celotno življenje, pastoralni programi, delo in strukture zajemati svež 
življenjski sok in merila za prenovo misijonskega poslanstva in oznanjevanja evangelija. Ponovno je treba 
v tem času poudariti prvenstvo edinstvene misijonske poklicanosti za duhovnike kot za laike, preveriti 
načine svojega delovanja, pričevanja in služenja, da bi vse postalo še bolj primerno za evangelizacijo 
sedanjega sveta.
Naše življenje in poslanstvo dobita smisel v Jezusu Kristusu. Nikoli ne bomo prenehali govoriti o Njem. 
On je luč. On je resnica. On je Kruh, vir žive vode za našo lakoto in žejo. On je Pastir, naš vodnik, naš zgled, 
naša tolažba in naš brat (pp. Pavel VI.). Ni prave evangelizacije, če ni oznanila o imenu, nauku, življenju, 
obljubah, o kraljestvu in skrivnosti Jezusa Kristusa, Božjega Sina iz Nazareta (Ap. spodbuda O evangeli-
zaciji današnjega sveta 22).
Bog želi, da bi se vsi ljudje rešili in da bi po služenju Cerkve vsi prišli do spoznanja resnice in doživeli 
Božje usmiljenje. Jezus nam pravi: Zakaj ostajate nedejavni, ravnodušni in površni in se ne odločate za 
spreobrnjenje? Jezus gleda z žalostjo dolgo vrsto brezbrižnih, brezobličnih, plehkih in površnih ljudi, ki so 
le preveč obrnjeni k tuzemskim dobrinam.
Papež Frančišek pravi, da mora misijonar biti drzna in ustvarjalna oseba. Treba je premisliti, kakšen 
cilj imamo pred seboj, potem pa stil in metode delovanja. Vse je treba premisliti v luči Božjega Duha in z 
Jezusovim pogledom. Jezusov pogled pa je pogled dobrega Pastirja in njegove bližine. Jezusov pogled je 
spoštljiv pogled ; njegov pogled je pogled vere, sočutja, ganjenosti, je pogled, ki zdravi, osvobaja in tolaži. 
Jezusov pogled mora narediti misijonarje pogumne in ustvarjalne v iskanju novih poti pri oznanjevanju 
vesele blagovesti z ljubeznijo in usmiljenjem do vseh. Misijonarji, ki se odlikujejo po gorečnosti in svetosti, 
so vedno bolj potrebni Cerkvi.
Jezusovo naročilo apostolom in vsej Cerkvi:«Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal« (Mt 28, 19-20), ostaja aktualno 
v vsakem trenutku in kliče k odgovornosti vse Božje ljudstvo in vsakega od nas.
Vse slovenske misijonarje in misijonarke ter vse druge nosimo v svojih srcih. Podpirajmo jih z molitvijo in 
z gmotno pomočjo. Z Marijo, Kraljico miru, prosimo za potrebne darove Svetega Duha. Krščanski poklic 
nas vseh, je vabilo k vedno bolj popolni ljubezni.

URNIK SVETIH MAŠ
torek, petek: 18h(19h)
sreda: 7.30
nedelja: 10h

- MISIJONSKA NEDELJA (20.10.)
   popodne bo dekanijsko romanje 
   na Brezje, s prošnjo za nove duho-
   vne poklice;

- OBLETNICA POSVETITVE NAŠE
   FARNE CERKVE (27.10.) Ta dan 
   bo tudi spovedovanje pred praz-
   nikom Vseh svetih;

- VSI SVETI (1.11.)
   Praznična sveta maša bo ob 10. uri,
  po njej bodo molitve na pokopališ-
  ču in blagoslov grobov;

- ZAHVALNA NEDELJA (3.11.)
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OKTOBER

28
PONEDELJEK

Simon in Juda 
Tadej, apostola

OKTOBER

29
TOREK

Mihael Rua, 
duhovnik

 18.00 + starši in Franc Metlikovec
 

OKTOBER

30
SREDA

Marcel, mučenec   7.30 + Anton in Giorgia Berdon
  7.30 + iz družine Gabrenja

OKTOBER

31
ČETRTEK

Volbenk, škof

NOVEMBER

1
PETEK

VSI SVETI, 
slovesni in 
zapovedan 

praznik

 10.00 + Ludvik in Marija Mele
 10.00 + Marija Matičič, + Matičičevi 
                                               (Na vasi 19)

NOVEMBER

2
SOBOTA

Verni rajni  19.00 + starši Štefančič
 19.00 - po namenu

NOVEMBER

3
NEDELJA

31. NEDELJA 
MED LETOM

zahvalna

 
 10.00  - za žive in pokojne farane 
 

MOLITEV PRED NAJ-
SVETEJŠIM
Petek, pol ure pred sveto 
mašo. Takrat je tudi prilo-
žnost za sveto spoved.
ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je redno odprta po 
svetih mašah.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico. 
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo vsaj 
dva mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači 
župniji, redno prisostvuje po-
roki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v žu-
pnijski pisarni in zatem na 
pogrebnem zavodu.
Hvala, ker namesto cvetja da-
rujete za maše in cerkev!

NOVEMBER

4
PONEDELJEK

Karel Boromejski, 
škof

NOVEMBER

5
TOREK

Zaharija in 
Elizabeta, starša 
Janeza Krstnika

 18.00 - za blagoslov v družini
 18.00 + Dušan Stražišar, 30. dan

NOVEMBER

6
SREDA

Lenart, opat   7.30 + Stanko in Dragica Urbančič

NOVEMBER

7
ČETRTEK

Engelbert, škof

NOVEMBER

8
PETEK

Bogomir, škof
 18.00 + Maksimiljan Šemrov in + Anica 
               Sertič
 18.00 + Franc Brecelj

NOVEMBER

9
SOBOTA

Posvetitev 
Lateranske 

bazilike, praznik

NOVEMBER

10
NEDELJA

32. NEDELJA 
MED LETOM  10.00 + Franc Kranjc  
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IZREDNI MISIJONSKI MESEC
Oktober 2019, je za katoličane izreden misijonski mesec. Papež 
Frančišek se je zanj odločil, da bi z njim poživili misijonsko posl-
anstvo Cerkve. Sam ga je začel z večernicami v vatikanski baziliki, 
prvega oktobra zvečer.  Cerkev naj bo misijonarska, naj gre ven, 
nihče ni izključen iz tega poslanstva, je poudaril papež Frančišek 

na začetku misijonskega meseca in izročil misijonski križ de-
setim posameznikom, ki odhajajo v misijonske dežele. V Cerkvi v Sloveniji, 
smo na začetku izrednega meseca, želeli z misijonsko razstavo v Zavodu Sve-
tega Stanislava opozoriti na bogato zgodovino misijonarskih poklicev. Papežev 
zastopnik v Sloveniji, apostolski nuncij, nadškof Jean-Mari Speich je ob tem z 
navdušenjem dejal: »Nadvse pomembno se mi je zdelo, da sem z vami; iz več 
razlogov,« je dejal in začel z godom sv. Terezije, zavetnice misijonov. Mamina 
teta je prodala hišo, da je bil postopek za njeno kanonizacijo uspešno končan, 
je povedal. Nuncij izhaja iz družine, ki je v sto letih dala sedem misijonarjev 
in pet misijonark; ena od njih je bila ustanoviteljica misijonske družbe. »Tretji 
razlog je, da sem prišel k vam za nuncija iz misijonske dežele ...« Pet let in pol v 
Gani mu je omogočilo, da je začutil utrip misijonov. Spoznal je življenje misijo-
narjev, se srečeval z njihovimi težavami. Naslednji razlog je misijonski duh v 
naši domovini, ki ga je začutil kmalu ob prihodu. Zaživel je pred šeststo leti in 
živi še danes. Kot zadnji razlog je nuncij navedel zapoved našega Gospoda. Pre-
den se je vrnil k nebeškemu Očetu, nam je zalo jasno naročil: »Pojdite! Krščujte 
vse narode v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha!«
Nadškof Speich je zatem opozoril, kako naj izpolnimo to zapoved. Najprej naj 
gremo in oznanjamo doma. Naj imamo odprta srca za tiste, ki Gospoda še ne 
poznajo. Četudi bi nagovorili le enega, se je vredno potruditi. Del misijonskega 
poslanstva je po nuncijevih besedah tudi molitev: »Prosim vas, molite za Cer-
kev v Sloveniji! Cerkev v Sloveniji se mora vrniti k Jezusu,« je še dejal apostol-
ski nuncij zbranim na odprtju misijonske razstave.
MISIJONSKA NEDELJA (20.10.)
Geslo letošnje poslanice, je isto kot tema za letošnji misijonski mesec okto-
ber: Krščeni in poslani - Kristusova Cerkev, poslana v svet. Praznovanje misi-
jonskega meseca, nam bo pomagalo ponovno odkriti misijonski pomen naše 
odločitve za vero v Jezusa Kristusa, vere, ki smo jo milostno prejeli pri krstu.
Letos bodo z nami prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote. 

OBLETNICA POSVETITVE NAŠE CERKVE (27.10.)
Na žegnansko nedeljo, obhajamo spomin posvetitve naše cerkve. Naj bo 
sveti kraj naše župnije, kjer se bodo kristjani tega kraja z veseljem srečevali 
z Gospodom in med seboj. Ta dan bo tudi spovedovanje pred zapovedanim 
praznikom Vseh svetih, zato povabljeni, da opravite sveto spoved. Cerkev nak-
lanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča 
in molitev za rajne. Ta velja pod običajnimi pogoji, kar pomeni, da je kristjan 
prejel zakrament sprave, obhajila ter molil po namenu svetega očeta.

PRAZNIK VSEH SVETIH (1.11.)
Kristjani nenehno ostajmo povezani z vsemi, ki so že pri Bogu in so naši 
priprošnjiki, četudi s strani Cerkve niso razglašeni za svete. Praznična maša 
bo ob 10. uri, po njej pa bomo v procesiji odšli na pokopališče, kjer bomo 
molili za rajne  in blagoslovili grobove.  Popoldne ob 17. uri, bomo v farni 
cerkvi molili rožni venec za vse naše rajne. Vabljeni, da se nam pridružite, 
zlasti tisti, ki ste sami. V pisarni lahko oddate za molitve Očenašev za ra-
jne, za katere bomo poimensko molili na praznik Vseh svetih.
Na praznik vernih rajnih, (2.11.)  bo sveta maša ob 19. uri. Molili bomo za 
vse duše v vicah, da bi lahko bile sprejete v  veselje v Nebeškem Jeruzalemu.

ZAHVALNA NEDELJA (3.11.)
Ob zahvalni nedelji, smo Bogu smo hvaležni za vse, kar od njega prejemamo. 
Nič ni samo po sebi umevno, ampak je Božji dar. Bog pa deli svoje darove tudi 
po ljudeh, zato je potrebna ne le misel na hvaležnost in beseda hvala, am-
pak tudi dejanja zahvale. Kar boste prinesli v cerkev, bomo namenili za najbolj 
uboge in izročili Misijonarkam ljubezni v Ljubljani. Bog povrni za vaše darove.

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

29. NEDELJA MED LETOM (20.10.) 
MATEJ KRANJEC,
ZALA STRAŽIŠAR

30. NEDELJA MED LETOM  (27.10.)
URŠKA ZALOKAR,
BREDA HRIBERNIK

VSI SVETI (1.11.)
MARTINA ŠVIGELJ,
SIMONA ŠTRUKELJ

VERNI RAJNI (2.11.)
DARJA DEBEVEC

31. NEDELJA MED LETOM (3.11.)
SIMONA ŠTRUKELJ,
VESNA HRIBERNIK

32. NEDELJA MED LETOM (10.11.)
JANJA PETEH,
MARJETA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Več velja dobrota srca in 
prijaznost  kot pa delati 
čudeže in obujati mrtve. 

Čuječa dobrota seže mnogo 
dlje kot strogost in bič.

(sv. Janez XXIII.)

SVETNIK MESECA
SVETA URŠULA

21.10.

Uršula je bila baje hči bri-
tanskega kralja. Zasnubil jo 
je neki anglosaški kraljevič. 
Dobil bi jo, ko bi se pokri-
stjanil in počakal tri leta, da 
Uršula s tovarišicami poro-
ma v Rim. Uršula se res od-
pravi z 11.000 tovarišicami  
na pot, ko pa se vračajo, jih 
pred Kölnom napadejo in 
pomore Huni. Hunski kralj 
hoče Uršulo za ženo, ker 
ga ne mara, jo sam z lokom 
ustreli. Število enajst tisoč 
Uršulinih tovarišic je seveda 
pretirano. Vsekakor gre tu za 
nepravilno branje okrajšave 
XI. M. V. (11 Martyres Virgi-
nes – enajst mučenk devic), 
ki so jo nekateri razlagali 11 
milia (M je namreč rimska 
številka za tisoč). Sveta Uršu-
la je danes zavetnica ženskih 
vzgojnih zavodov, saj je sv. 
Angela Merici, ki je leta 1535 
ustanovila redovno družbo, 
katere namen je vzgoja de-
klet, prav njo izbrala za zašči-
tnico. Po njej se te redovnice 
tudi imenujejo uršulinke.

________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 19.10. ob 8. uri: 
  Pot na Kilovec in Pot v Dele;
- sobota, 26.10. ob 8. uri: 
  Partizanska cesta;
- sobota, 2.11. ob 8. uri: 
 Ljubljanska cesta;
- sobota, 9.11. ob 8. uri: 
 Gasilska in Vrtna ulica;

OKTOBER

21
PONEDELJEK

Uršula, mučenka  
 

OKTOBER

22
TOREK

Janez Pavel II., 
papež

 19.00 + Jožefa in Anton Hribar
 19.00 + starši Hribar, + sestra Vera

OKTOBER

23
SREDA

Janez Kapistran, 
duhovnik   7.30 + starši Gajšek

OKTOBER

24
ČETRTEK

Anton M. 
Claret, redovni 

ustanovitelj
OKTOBER

25
PETEK

Krizant in 
Darija, mučenca

 19.00 + Fani Zupančič, obl.
 19.00 + Andrej Ivančič, obl.

OKTOBER

26
SOBOTA

Demetrij, 
mučenec

OKTOBER

27
NEDELJA

30. NEDELJA 
MED LETOM,

obletnica 
posvetitve 

cerkve

 10.00 + Marija Žnidarič, obl.

OKTOBER

14
PONEDELJEK

Kalist I., papež

OKTOBER

15
TOREK

Terezija Avilska, 
cerkvena 
učiteljica

 19.00 + Ivica Šušteršič
 19.00 + Adi in Amalija Svet, obl.

OKTOBER

16
SREDA

Hedvika, 
redovnica    7.30 + starši Jelinčič

OKTOBER

17
ČETRTEK

Ignacij 
Antiohijski, 

mučenec
OKTOBER

18
PETEK

Luka, evangelist  19.00 + Viktor in + iz družine Junc
 19.00 + Marinka Stefanovska, obl.

OKTOBER

19
SOBOTA

Pavel od Križa, 
duhovnik

OKTOBER

20
NEDELJA

29. NEDELJA 
MED LETOM

misijonska

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE

Mesečni list nas rakek.indd   2 8.10.2019   9:25:02


