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V tem tednu ne bo verouka zaradi praznikov. Nadaljujemo pa ga v
naslednjem tednu na daljavo preko zoom-a.
V zakristiji še lahko naročite pomnjenje za naše rajne.
Na praznik vseh svetnikov bo spovedoval tudi salezijanec Slavko
Pajk od 14.30 do konca svete maše.
Na praznik vseh svetnikov bo tradicionalna maša ob 15. uri. Po
končani maši bo blagoslov grobov na pokopališču. Vse farane pa
vabimo, da ta dan pomolite rožni venec tudi v družinskem krogu.
Škofijska Karitas nas na zahvalno nedeljo (7. novembra) vabi k
dobrodelni akciji. Pri izhodu iz cerkve bomo prejeli posebne vrečke,
v katere lahko darujemo razna živila in jih na nedeljo Kristusa Kralja
(21. novembra) prinesemo v cerkev. Ti darovi bodo namenjeni
našim najpotrebnejšim bratom in sestram.
V mesecu novembru čistijo cerkev farani iz Robanovega kota.
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec
božjega usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

Po: S. Čuk

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

Pri nas se je za današnji spominski dan vseh rajnih udomačilo ime
"verne duše" in verni ljudje prosimo za svoje pokojne, ki so morda
še v kraju očiščevanja in zorenja za nebesa. Temu kraju ali
pravzaprav stanju pravimo vice. To stanje nastopi takoj po smrti za
tiste duše, ki imajo v sebi Božje življenje posvečujoče milosti, pa še
niso zadostile za grehe, ki so jih v življenju storile, ali pa jih teži
krivda malih grehov. Kako dolgo traja očiščevanje v vicah pri
posameznih dušah, tega ne moremo vedeti. Same si te duše ne
morejo pomagati, pač pa jim moremo pomagati mi, ki spadamo še
k ‘potujoči Cerkvi’. S svojo priprošnjo jim morejo pomagati tudi
zveličani v nebesih. Temelj za to je tisto nadnaravno dejstvo, ki ga
izraža apostolska vera: »Verujem v občestvo svetnikov.«
Naklada: 70 izvodov
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Ljubezen kot največja zapoved

31. nedelja med letom

Ljubezen do bližnjega naj bi bila enaka kot ljubezen do samega sebe. To
pomeni, da bi bližnjega morali sprejeti prav takšnega, kot je on sam, pritrditi
njegovemu bivanju ter v sebi priznati, da je na isti način kot jaz tudi on od Boga
zaželen in ustvarjen. Tudi ljubezen do bližnjega je priznanje Božje stvariteljske
volje. Zapoved ljubezni do bližnjega ima tudi on ter je poklican da jo izraža.
Imava iste korenine in isto prihodnost in zato tudi isto dostojanstvo. Oba sva
dar Božje ljubezni.
Med posameznimi ljudmi je sicer nešteto razlik. Zapoved ljubezni jih ne želi
izenačiti, vendar izhaja iz misli, da so vse razlike drugotnega pomena, da so v
osnovi vsi ljudje na istem nivoju, da so v enakem položaju, enakovredni med
seboj in imajo isto dostojanstvo. Zahteva, da spoštujemo vsakega človeka od
prvega do zadnjega trenutka njegovega življenja v njegovem človeškem
dostojanstvu, da mu dovolimo enake pogoje za uveljavitev ter da mu po svojih
močeh pomagamo k človeka vrednemu življenju. Ne smemo ga na noben način
izrabiti v svojo korist.
Različni darovi in različne naloge, po katerih se ljudje razlikujemo med seboj, so
usmerjeni v različne službe v skupnosti. Zlorabljamo jih, če nam postanejo
izhodišče za domišljavost, prevzetnost in izkoriščanje bližnjih. Ljubezen do
Boga in ljubezen do bližnjega na enak način zahtevata, da smo dejavni in da
osebno stopimo v odnos. Nobene izmed njiju namreč ni mogoče zamenjati z
nečim »neosebnim«. Je pa dejstvo, da je ljubezen do bližnjega pravzaprav
obenem tudi pritrditev Božji ljubezni, odnosu z Bogom.
OZNANILA

01.11.2021 - 14.11.2021

OZNANILA 01.11.2021 - 07.11.2021
Datum

DAN V TEDNU:

VSI SVETI
01.11.

PONEDELJEK
Vigor, škof
Spomin vseh
vernih rajnik

02.11.

TOREK
Malahija,
škof

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

1500 1. za MARKOTA SUHODOLNIKA
2. za KRISTINO ŠTIFTAR

1700 1. po namenu svetega očeta
2. za JAKOBA RESNIKA

OZNANILA 08.11.2021 - 14.11.2021
Datum

09.11.

Celje: za MARIJO PREPOTNIK
10.11.

škof, mučenec

Karel Boromejski,
škof

05.11.

1700 Mariji Snežni v zahvalo za zdravje

07.11.

Lenart,
opat

32. nedelja
med letom
ZAHVALNA

Teodor (Darko),
mučenec

Leon Veliki,
papež, cerkv.
učitelj

Martin iz Toursa,
škof

1700 1. za ELIZABETO SELIŠNIK in pokojne STREVČOVE
2. za TEREZIJO OŠEP

12.11. Emilijan (Milan),
duhovnik,
spokornik

1700 za JOŽICO JEZERNIK, 1. obletnica

SOBOTA
13.11. Stanislav Kostka,
redovnik

33. nedelja
med letom

1000 za ANO STRMČNIK

NEDELJA

14.11.

Engelbert,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

TOREK

800 za ANDREJA KLEMENŠKA, stare, brata in sestre

PETEK

00
za VOJKOTA KLEMENŠKA
Zaharija in Elizabeta, 17

starši Janeza Krstnika

06.11.

Bogomir,
škof

ČETRTEK
11.11.

PRVI
PETEK

PRVA
SOBOTA

MAŠA SE DARUJE:

SREDA

03.11. Viktorin Ptujski,

04.11.

Ura:

PONEDELJEK
08.11.

SREDA

PRVI
ČETRTEK

DAN V TEDNU:

NEDELJA

930 1. za EMO, dva FRANCA in MARJETO SLAPNIK
2. za MARIJO PODBREŽNIK, 2. obletnica

Lovrenc Irski,
škof
PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

KRISTINA GOLOB

KATARINA PRELESNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

