
 

III O OBISKU SVETE MAŠE ... Čas počitnic je že krepko za nami. Takrat vsi 

ugotavljamo, da mnogih, predvsem otrok in mladih, ni k maši. Morda se to še 

nekako razume, so pač na počitnicah, na izletih, obiskih … Sedaj pa so oziroma 

ste doma. Kar nekaj otrok še sploh ni bilo pri maši, čeprav imamo verouk že 

skoraj dva meseca. Da o mladih, mnogih starši, družinah ne govorim. V letu vere 

smo še posebej spodbujeni, da bi vero poglobili. Zato naj bo kot izziv naslednje 

vprašanje: »Kaj bi Jezusu povedal v opravičilo, če bi se postavil predte in te 

vprašal: 'Kje pa si bil v nedeljo?'« Ja, to je vera. Moj odnos z živim Jezusom. 

Bi bil prepričljiv v odgovoru? 
 

OZNANILA ... 

LETO VERE 

22. 11. ob 19. uri v Volkmerjevem domu kulture: BLAŽENI 

ALOJZIJ GROZDE – pričevalec vere (predavanje o življenju in 

okoliščinah njegove mučeniške smrti). Lepo vabljeni! 

24. 11. ob 10. uri: zaključek leta vere z IZPOVEDJO VERE. 

1. 11. (VSI SVETI) ob 14.30: sveta maša in blagoslov grobov. 

2. 11. ob 17. uri: PRIPRAVA NA KRST. 

3. 11.: zahvalna nedelja. 

10. 11.: Martinova nedelja (po obeh mašah pokušnja vin; vinogradniki 

prošeni za vino, gospodinje pa za druge dobrote). 

24. 11. do 2. 12.: TEDEN KARITAS. 

 26. 11. od 15. do 17. ure: zbiranje ozimnice v prostoru Karitas. 

 27. 11.: maša na Ponikvi in koncert v Celju. 

 29. 11. ob 19. uri v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju: 
dobrodelni koncert. Vabljeni! 

 2. 12. ob 10. uri: maša in zahvala ob tednu Karitas. 

5. 12. ob 17. uri: miklavževanje (prijavite do 24. 11.). 

7. 12.: birmanske skupine (od 9. do 15. ure). 

Ob 17. uri: akademija v čast Brezmadežni  

in maša za + župnika Mihaela ob obletnici. 

19. 12.: spoved ter obisk bolnikov in sterejših. 

29. 12. ob 10. uri: srečanje zakoncev JUBILANTOV in blagoslov 

otrok. 
 

Še malo za smeh … 
Študent, ki je med poletjem delal v cvetličarni, je po telefonu prejel naročilo za 

pogrebni venec in ga zapisal v delovodni zvezek. »Žalni trak naj bo bel. Na njem 

naj z zlatimi črkami na obeh straneh piše: Počivaj v miru. In če lahko stisneš, še 

Nasvidenje v nebesih.« Naslednji dan pripeljejo na pokopališče venec z napisom: 

»Počivaj v miru na obeh straneh. Če lahko stisneš, na svidenje v nebesih.« 
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DUHOVNA MISEL 

 

Oblake predre molitev siromaka 

Živimo v času, ko je treba na hitro urejati vse zadeve, zato 

smo pogosto neučakani. Vse bi radi imeli tisti hip, ko se 

želja pojavi, in ne znamo potrpežljivo čakati na pravo 

priložnost. »Tukaj in sedaj!« je osnovno pravilo, ki ga vsi 

sprejemajo in prakticirajo. Živimo prehitro, zato 

potrpežljivo vztrajanje pri nekem dejanju ni več osnovno 

pravilo življenja. To se dogaja tudi pri molitvi: če že molimo, potem hočemo, da je 

naša prošnja takoj uslišana. Kot da bi bil Bog igralni avtomat, ki se mora odzvati, 

takoj ko pritisnemo na tipko. Smo zaradi hitrega življenja tudi bolj veseli in 

srečnejši? Preseneča me življenje preprostih ljudi, ki nikamor ne hitijo in so 

zadovoljni s tistim malo, kar pridelajo vsak dan. Njihovo življenje ni zavarovano z 

življenjskimi premijami in ne belijo si glave, kako bodo preživljali svojo starost. 

Nekako bo že šlo: če so bili zadovoljni sedaj, se bodo sposobni prilagoditi novim 

danostim, ki jih starost vedno bolj omejuje. 

Že modri Sirah je bil presenečen nad nepotrpežljivostjo mnogih, ki niso znali biti 

zadovoljni s tem, kar so imeli, in so pozabili, da je tisti, ki vztrajno prosi in moli, 

vedno uslišan. Za zgled nam danes daje uboge in preproste, ki zaupajo Bogu in se ne 

naveličajo moliti. Takole nam piše: »Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe 

in ne bo pristranski v škodo reveža ... Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote ne vdove, 

ki izliva svojo tožbo.« 

Pred Bogom smo vsi enaki, zato se ne smemo izgovarjati, da imajo eni pred njim 

privilegije, drugi pa so na stranskem tiru. Če je bog res Bog, potem ne bo delal razlik; 

nasprotno, bliže bo tistim, ki so zapostavljeni in morajo prenašati številne krivice. 

Zato tisti, ki pravijo, da jih Bog ne sliši, ker ne dobijo odgovora na svoje molitve, 

nimajo prav. Kadar nismo uslišani, se moramo najprej vprašati, ali je bilo dobro, 

za kar smo prosili, in ali smo dovolj vztrajno molili in zaupali Bogu, da nas lahko 

usliši. V molitvi velikokrat blebetamo in ne verjamemo, da lahko Bog uresniči, za kar 

ga prosimo. Ko razmišljamo o Jezusovih čudežih in ozdravljenjih, nam je takoj jasno, 
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da je od tistega, ki se je nanj obrnil s prošnjo, vedno zahteval vero. Isto 

velja za našo molitev: brez vere je jalova in ne doseže nebes. 

Brat, sestra, treba je vztrajati in se ne naveličati. Božjega kraljestva ni 

mogoče zgraditi v enem dnevu in prav tako ni mogoče pričakovati 

uslišanja po eni molitvi. Zveličanje je pripravljeno za tiste, ki ne 

odnehajo in se ne naveličajo prositi.             
Župnik Branko Balažic, SDB 

 

          KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete 

čase … 

LETO VERE 

Molitev za dar vere 

Gospod, z vsem srcem te prosim, da bi bila moja vera 

celovita in brez pridržkov; tista, ki jo oznanja in iz roda 

v rod predaja Cerkev, da prodira v moje misli, v moj 

način presojanja Božje in človeške resničnosti. 

Gospod, daj, da bo moja vera svobodna; da sprejema odpovedovanje in 

dolžnosti, ki jih nosi s seboj, in da izpove bistvo moje biti: verujem vate, 

Gospod. 

Gospod, podari mi trdno vero, svetlobo, ki se v preizkušnjah krepi, pa 

tudi pomirja in nudi počitek. Prosim te za veselo vero, ki razveseljuje 

srce in usmerja v molitev, ki posvečuje vsak trenutek življenja; vero, ki 

popolnoma zaupa tebi in tvoji besedi. 

Gospod, daj, da bo moja vera polna dobrih del, da bo prijateljstvo s teboj 

sad ljubezni v vsem, kar delam, v sreči in v trpljenju. Naj bo moja vera 

trajno pričevanje tvoje prisotnosti in stalna hrana za življenje v upanju. 

Gospod, daj, da bo moja vera ponižna; taka, ki ne išče temeljev v 

človeški modrosti, ampak v tvoji milosti in lepoti križa, naslonjena na 

moč Svetega Duha, ki deluje v tvoji Cerkvi, ki si ji podaril materinsko 

priprošnjo Marije, žene globoke vere. 

Pomnoži nam vsem vero ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

Pripravil p. Silvin Krajnc, OFM 

    AKTUALNO … 

I Praznik VSEH SVETIH ... V naši veroizpovedi 

izpovedujemo, da verujemo v občestvo svetih. Praznik 

nas torej povabi k živim v nebeško slavo, k 

svetnikom, ki so dosegli polnost nebeškega življena. 
Niso bili brez slabosti in grehov, a sta jih Božja milost in 

navzočnost prevzeli, da so se trudili za svetost. 

Na ta praznik se še posebej spominjamo tudi svojih 

rajnih staršev, sorodnikov, dobrotnikov … Prav to nas 

vabi, da se udeležimo svete maše, da ob grobovih 

svojih rajnih molimo in grobove tudi blagoslavljamo. 

Vse bolj se opaža, da so grobovi sicer urejeni, a ob blagoslovu ni živih ljudi. Rajni so 

tam sami. Vem, da imate nekateri grobove in svoje rajne tudi v drugih župnijah in ste 

mogoče tam ... Ali pa tudi ne … Predvsem se pogreša mlade, otroke … Škoda, da se 

opušča lepa navada in nenazadnje krščanska dolžnost molitve za rajne. 

Na praznik vseh svetih nas zvečer od 18. do 19. ure zvonovi vabijo k molitvi za 

rajne. Če ne molite doma, pridite vsaj v cerkev. Še posebej vabljeni vsi tisti, ki ste od 

zadnjega praznika vseh svetih izgubili svoje drage. 

Morda je prav v tem času na mestu, da še enkrat opomnim tudi v zvezi z navadami 

pri pogrebih ... Ne opuščajmo molitve, če je le mogoče, vsaj dva večera v vežici ali 

doma. Namesto cvetja, ki hitro ovene, ali sveč, ki jih je preveč (in še o onesnaževanju 

okolja lahko veliko beremo), darujmo raje za svete maše, za Cerkev ali dobre 

namene. Zgodi se, da niti najožji sorodniki ali sosedje več ne darujejo za maše ... Pa 

še o večnem klepetanju in čenčanju v pogrebnem sprevodu. Ali je res tako težko 

od vežice do groba za rajnega moliti, če smo verni, ali ga vsaj v sveti tihoti pospremiti 

na njegovi zadnji poti? Kmetijske nasvete, recepte ali modrovanja o vremenu si raje 

podelimo ob drugi priložnosti … Rajni teh stvari ne potrebuje, na poti v večno 

življenje mu pomaga naša molitev. 

 

II OBNOVA OZIROMA NOV VHOD V ŽUPNIŠČE Z DVORIŠČNE STRANI 

… Nekaj je že postorjenega (sanitarije v pritličju, vodovodne in elektroinstalacije, 

nova okna in vrata …), kar precej dela pa še čaka. Uredili bomo še izolacijo, da ne bo 

nevarnosti zmrzali. Seveda nam ob vsem tem še vedno ostaja precejšen dolg. 

Stroškov je bilo že preko 12.000 evrov. Do tega časa se je posebej v ta namen zbralo 

2.194 evrov. Kar zberemo v cerkvi ali ob pogrebih, se bolj ali manj porabi za sprotne 

stroške in izdatke vzdrževanja. Zato naj še velja prošnja, da bi pomagali po svojih 

močeh.  


