
 

OZNANILA ... 

I. ZAKONSKA SKUPINA vabi, da se pridruţite še novi zakonski pari. Na 

srečanjih obravnavamo teme, ki zadevajo odnose v zakonu, osebno vero in 

vero v druţini; govorimo o vrednotah, vzgoji … Začeli smo z novim sklopom 

tem, zato se ne bo teţko vključiti. Srečanje bo v nedeljo, 6. novembra, ob 15. 

uri v ţupnišču. Lepo vabljeni! 
 

II. Da se jim pridružite, vabijo tudi ostale skupine: MOLITVENA (srečanja 

vsako prvo soboto in vsakodnevna molitev desetke roţnega venca po namenu); 

SVETOPISEMSKA (spoznavanje sporočila Svetega pisma, srečanja vsak 

prvi in tretji torek zvečer); MLADINSKA (srečanja vsak petek ob 19.30); 

KARITAS (srečanja vsako prvo nedeljo v mesecu po deseti sveti maši); 

PEVSKI ZBORI – starejši (vaje ob petkih zvečer), novi (vaje vsak petek 

zvečer), mladinski (vaje vsako drugo soboto od 9. do 11. ure), otroški (vaje 

vsako nedeljo ob 8.30). Le korajžno se vključite, ne bo vam žal. Vabljeni! 
 

III. Mesec november in vse tja do božiča … 
 

− Torek, 1. nov., VSI SVETI: maše ob 7. in 10. uri v cerkvi in ob 14.30 na 

pokopališču (v primeru slabega vremena v veţici). Vabljeni … 

− Sreda, 2. nov., spomin vseh vernih rajnih … 

− Nedelja, 6. nov., zahvalna nedelja: bodimo hvaleţni za darove, ki nam jih 

dobri Bog daje za ţivljenje. 

− Nedelja, 13. nov., Martinova nedelja: po mašah pokušnja vin in pogostitev 

v ţupnijski kleti. Vinogradniki, vabljeni, da prinesete vino, gospodinje pa kruh 

in pecivo! 

− Nedelja, 20. nov., ob 15. uri srečanje članov ŽPS dekanije Ptuj in Zavrč na 

Vidmu pri Ptuju. 

− Nedelja, 27. nov., 1. adventna nedelja in nedelja Karitas: blagoslov 

adventnih vencev. 

− Ponedeljek, 5. dec., ob 17. uri miklavževanje: otroke prijavite vsaj do 

nedelje, 27. nov., prispevek za darilo je 8 €. 

− Četrtek, 8. dec., ob 17. uri akademija v čast Brezmadeţni in sveta maša za + 

ţupnika Mihaela ob obletnici. 

− Sobota, 10. dec., od 9. do 15. ure birmanske skupine. 

− Nedelja, 11. dec., pri deseti maši srečanje zakoncev jubilantov. Vabljeni! 

− Nedelja, 18. dec., božična spoved, navzoč bo tudi tuji spovednik. Spoved 

starejših in bolnih na domovih bo v torek, 20. dec. Prijavite pravočasno … 
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DUHOVNA MISEL 

PRAZNIK VSEH SVETIH – PRAZNIK NAŠEGA POKLICA 

IN PRIHODNOSTI 

S sekulariziranim preimenovanjem praznika vseh svetih v dan 

mrtvih se je spremenilo tudi duhovno ozračje tega praznika. Na 

mesto oţarjajočega upanja na prihodnjo slavo in srečo v objemu 

Boţje ljubezni je stopilo turobno občutje praznine, ki so nam jo 

zapustili tisti, ki jih ni več med nami. Pri tem ne gre samo za 

izničujočo spremembo nekega praznika, ampak izraţa ta 

sprememba globoko praznino, ki jo razkristjanjenje ustvarja v 

našem sekulariziranem ţivljenjskem občutju. Za katoličane je praznik vseh 

svetih nekaj bistveno drugega kakor samo dan mrtvih. Poudarek ni na 

izginotju, ampak na srečni dovršitvi in uresničitvi ţivljenjskega smisla. Poudarek 

ni na praznini umanjkanja, temveč na polnosti doseţenega, ni na odsotnosti, 

temveč na novi navzočnosti, ne na nepovratni preteklosti, temveč na obljubljeni 

prihodnosti. Večno ţivljenje, v katero verujemo in upamo, ni večno zato, ker je 

neminljivo. Večnost pomeni predvsem drugo kvaliteto. Ta nova kvaliteta, ki se 

imenuje svetost, je podlaga in vir neminljivosti. Gre za kvaliteto bivanja in ne za 

kvantiteto trajanja. Neomejena dolţina trajanja je drugotna, prvotna je svetost, iz 

katere izhaja njena časovna neomejenost. Samo svetost »zasluži«, svetost je 

vredna, da je, da traja, da je večna. Ta svetost je v ljubezni, kakršno nam je 

izpričal Jezus Kristus. Med nami je upodobil bivanje Boga samega. Tej svoji 

ljubezni ostaja Bog večno zvest, saj »se sebi ne more izneveriti« (2 Tim, 2,13). V 

tej ljubezni nas čaka, v njeno okrilje nas vabi. Za njeno bliţino pa nas tudi 

usposablja, ko s Svetim Duhom ljubezni v nas prebuja isto ljubezen, ki nas 

posvečuje. Vabi nas preko naših bratov in sester, ki so ţiveli iz te ljubezni in nas 

opogumljajo, da je z Boţjo pomočjo mogoče v njej ţiveti in v njej vztrajati. 

Svetniki, tudi naši svetniški kandidati in ţe razglašeni blaţeni, so nam poslani na 

pot kot znamenja in opora, da se ne bi prehitro utrudili in izgubili zaupanja v 

svetu, kjer imajo zloba, krivičnost in greh tako mamljivo moč. Svetniki nam 

govorijo, da je Boţja milostna ljubezen močnejša od greha in zato zmaguje v 

ljudeh, ki se ji celostno izročijo. Svetniki nas res »spodbujajo s svojim svetlim 

zgledom«, da tudi mi še bolj jasno postavimo smisel našega ţivljenja v svetost, se 

pravi v nesebično in poţrtvovalno ljubezen, kakršno nam je izkazal Jezus Kristus.    

        Msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 
 

Praznik VSEH SVETIH … Je eden izmed štirih zapovedanih praznikov. 

Prva cerkvena zapoved pravi, da posvečuj zapovedane praznike, in druga, da 

bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih poboţno pri sveti maši. 

Posvečevanje in udeleţba pri sveti maši ne sme biti samo izpolnitev zapovedi, 

pač pa dejanje vere. Z obhajanjem praznika vseh svetih tudi mi usmerjamo 

svoje ţivljenje k svetosti, ki edina zasluţi biti večna (prim. z duhovno mislijo). 

Ob lanskem praznovanju smo vsi opaţali manjšo udeleţbo tako v cerkvi kakor 

na pokopališču. Ali nam maša za rajne, obisk grobov … res tako malo 

pomenijo? Zaskrbljujoča je bila tudi udeleţba otrok in mladih. Če jih sedaj ne 

bomo prav usmerjali, potem nihče več ne bo obiskoval naših grobov, kaj šele 

molil za nas. 

 

TEDEN KARITAS … Karitas – dobrodelnost je ob 

oznanjevanju in liturgiji ena izmed treh dejavnosti Cerkve. 

Teden Karitas, ki ga bomo letos obhajali od 20. do 27. 

novembra, nas ţeli spodbuditi, da bi Karitas ţiveli v 

vsakdanjem ţivljenju, kajti Karitas so medsebojna pomoč, 

dobrota, spoštovanje, pa tudi čisto majhne vsakdanje 

pozornosti, s katerimi se odraţa kristjanova drţa. V tem tednu se na ţupnijski, 

dekanijski in slovenski ravni odvijajo posebne dejavnosti. 

V župniji bo potekalo v prostorih Karitas v torek, 22. nov., od 15. do 17. ure 

zbiranje ozimnice in drugih dobrot, ki ste jih pripravljeni darovati ljudem v 

stiski. 

 V nedeljo, 27. nov., bo ob 10. uri maša v zahvalo za dobrote in 

dobrotnike. Sodelovali bodo sodelavci Karitas. 

V dekaniji bo dobrodelni koncert v petek, 25. nov., ob 19. uri v cerkvi sv. 

Petra in Pavla na Ptuju. Iščemo donatorje in sponzorje, ki dobijo ob daru nad 

100 € vstopnico zastonj in še moţnost oglaševanja. 

Slovenska Karitas obhaja zahvalno mašo na Ponikvi v soboto, 26. nov., ob 

10. uri, ob 16. in 20. uri istega dne bo v dvorani Golovec dobrodelni koncert. 

Bog povrni za vsak vaš dober dar in dobro delo! 

ADVENTNI ČAS … Je čas priprave. V prvem delu adventa, to je do 16. 

decembra, se pripravljamo na še en Kristusov prihod, ki bo ob dovršitvi časov, 

kakor poroča zadnja knjiga Svetega pisma. To je resen čas, ker ne vemo ne ure 

ne dneva, kdaj se bo to zgodilo. To sicer ni tako pomembno; pomembno je, da 

smo pripravljeni – utrjeni v veri, dejavni v ljubezni in močni v upanju. Zato ni 

vseeno, kakšno je naše krščansko ţivljenje in prepričanje. V drugem delu 

adventa se pripravljamo na boţič – dan rojstva našega Odrešenika. 

Adventni venec naj ne bo okras, ampak spodbuda za osebno in druţinsko 

molitev. 
AKTUALNO ... 

ALI SE IZGUBLJAJO LEPE NAVADE, KI PA TO NISO, SAJ SO BILA 

IN SO DEJANJA VERE? 

Nekaj misli O POGREBU in navadah ob njem 

Mesec november nas sam po sebi vabi k razmišljanju o minljivosti in smrti 

telesnega ţivljenja, pogrebu, grobu … Ţe nekaj časa opazujem, kako se tudi 

navade ob krščanskem pogrebu spreminjajo. Naštej jih bom le nekaj, ki pa 

niso navade, saj so to bila in so dejanja vere. 

− Huda bolezen svojca, soseda … Bližina smrti … Navada je bila, da se je 

poklicalo duhovnika, ki je bolnega mazilil s svetim oljem. Bolniško 

maziljenje je zakrament za bolne in ne umirajoče, zato ne čakamo na zadnjo 

uro … 

− Umiranje … Ob umirajočem priţgemo svečo in molimo; 

če ga še ni obiskal duhovnik, ga pokličemo. 

− Dogovorimo se za dan in uro pogreba (z duhovnikom, s 

pogrebnim zavodom …). 

− Poskrbimo za molitev (obvestimo molivca in ga 

prosimo ter tudi primerno nagradimo); molimo vsaj ob 

večerih in pred pogrebom … 

− Da moremo prejeti obhajilo, gremo v dneh pred 

pogrebom še k spovedi (razen če je kdo bil v kratkem pred 

tem). Spoved in obhajilo sta naš duhovni dar rajnemu. Če 

ţe dolgo nismo bili pri spovedi, ne moremo k obhajilu. 

− Ob pogrebu ne pretiravajmo s preobiljem roţ in sveč, 

ampak raje darujmo za svete maše, za Cerkev ali druge 

dobre namene. To ţeljo lahko pred smrtjo izrazimo ţe 

sami. 

− Pri pogrebu se dejavno vključimo v molitev in sveto 

mašo za pokojnega. Pogovori in klepet, ki so pogosto zelo 

glasni, ne sodijo v sprevod, saj nismo na sejmu. 

− Za 7. in 30. dan ter druge maše se pogovorite z 

duhovnikom. Če je darovanih več maš, se oddajo drugim 

duhovnikom.− Maš za rajne se udeležimo, doma pa ne 

pozabimo niti otrok in mladih. Kdo bo daroval maše za vas 

in za vas molil, če jim tega ne privzgojite sedaj?! 


