KAJ SE BO DOGAJALO V NOVEMBRU
1. nov: Vsi sveti – zapovedan praznik. Blagoslov pokopališča
brez udeležbe vernikov. Verniki naj zasebno ali s člani svoje
družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo grobove v domači župniji oz. znotraj
svoje statistične regije in tam molijo za rajne. V domači župniji naj opravijo sveto
spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro
delo in prejmejo odpustek. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije
COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec
november.
Svetniki niso samo Miklavž, pater Pij in drugi »slavni« posamezniki. Med svetniki
so gotovo tudi nekateri naši pokojni prijatelji in sorodniki – vseh se spominjamo 1.
novembra.
2. nov.: Spomin vseh rajnih: Verni prosimo za svoje pokojne, ki so še v vicah.
Več kot sveče in cvetje je vredna molitev in največ sveta maša, ki se zanje daruje.
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8. nov.: ZAHVALNA NEDELJA je dan, ko želimo izreči iskreno zahvalo najprej
Bogu, ki nas je v življenje poklical, in vsem, s katerimi delimo svoje življenjske
trenutke, svoje veselje in žalost, uspehe in načrtovanja. Zahvaljujmo se za vse,
kar nam je darovano po zemlji, naravi in ljudeh. Tudi za možnost svete maše na
spletu, FB, pri kateri zbrano in spoštljivo prisostvujemo
22. nov. nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva - zadnja nedelja v cerkvenem letu.
Božje kraljevanje je med ljudmi vidno nastopilo z učlovečenjem Božjega sina, z
njegovo smrtjo in poveličanjem. V vsem sijaju in moči pa se bo izkazalo ob koncu
časov. Je čisti Božji dar. Po svojem bistvu je odrešenjsko. Prosimo nebeškega
Očeta, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva, na zemlji z veseljem služili in v
nebeškem kraljestvu večno živeli z njim.
Kako bodo letos v novembru potekali Teden karitas, maše, verouk, oratorij, je
odvisno od ukrepov in širjenja koronavirusa COVIT-19. Za zdaj ne vemo. Vse je v
Božjih rokah. In tudi v naši zavesti, kako in koliko se držimo ukrepov
preprečevanja širjenja. Če ljubiš svojega bližnjega kakor samega sebe, si nadeni
masko in drži varnostno razdaljo. Zaščitiš sebe in druge.
GOSPOD, HVALA ZA DAR VERE IN TVOJO BESEDO,
PO KATERI MI GOVORIŠ IN KAŽEŠ POT SREDI KRIŽPOTIJ.
Z ZAUPANJEM SE IZROČAM V TVOJ OBJEM.
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Cerkev je odprta vsak dan med 8.00 in 17.00 uro. V tem času povabljeni k
osebni molitvi. Pred tabernakljem je lažje moliti kot doma. Naenkrat je
lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje
epidemije. Obhajilo je možno prejeti po predhodnem dogovoru z
duhovnikom, prav tako opraviti tudi spoved.

KAKO PREJEMAMO DUHOVNO OBHAJILO

KAKŠEN JE RAJ?

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled
od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli,
prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma
spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

"Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s
sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s
prečiščenimi žlahtnimi vini." (Iz 25,6) Za nas vse jo pripravlja. To je raj.
Kako se pa mi pripravljamo nanjo ob koncu naših časov?

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto
obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.
Možna in priporočena oblika:
1. Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2. Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3. Preberemo evangelij dneva.
4. Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam
govori in kakšne občutke prebuja v vas).
5. Zmolimo veroizpoved.
6. Sledi duhovno obhajilo.
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem
zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo
ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo
smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse
drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo
dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno,
Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim
Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to
duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi
pomagaj, da ostanem v Tebi.
Molitev končamo z znamenjem križa.
(Msgr. dr. Marjan Turnšek)

»Kakšen je raj?«
Temu vprašanju se ne moremo upirati, tudi če vemo, da raj ni kakšen kraj,
temveč način bivanja. Je Bog. Sveto pismo govori o raju v različnih
prispodobah, ne zato, da bi si ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili,
kaj je. Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva. Govori
nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, tisto
srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega
vzdušja in vedrega razpoloženja. Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker
je Jezus izbral prav gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo
navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj,
tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje. Še več:
vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim Kristusom,
vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas čaka.
Naši pokojni to že vedo, nas pa še čaka.
Kako se torej pripravljamo na to pot? (Po: T. Lasconi)
TAKO MOLIMO
Presveto Srce Jezusovo, po Brezmadežnem
Srcu Marijinem ti darujem svoje misli,
besede in dejanja današnjega dne.
Naj bo po priprošnji Matere Marije vse moje
življenje skladno s tvojim evangelijem
in prežeto z vero, upanjem in ljubeznijo.
Tako boš po svojem križu in vstajenju
zame pot, resnica in življenje.
Amen.

