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UMRLI SO, VENDAR ŽIVIJO
Narava okoli nas se v novembru pripravlja k počitku in nam za slovo poklanja svoje darove. Tako 

nas spominja, da je tudi naša človeška usoda romanje od pomladi do jeseni življenja, ko je treba 
pobrati snopje in sadove in jih shraniti v Božje žitnice. V  ta čas pozne jeseni je zato Cerkev uvrstila dva 
pomenljiva praznika, ki nas odpirata za novo razsežnost bivanja – za onstranstvo. To sta praznik vseh 
svetnikov in spomin vernih rajnih.

V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri naših rajnih. Morda 
je gomila še sveža ali pa je ime na kamnu že zbledelo in je svet nanje 
že pozabil. A naše srce jih ne sme pozabiti. Saj jih tudi Bog ni pozabil. 
Vpisal jih je v knjigo življenja, v svoje ljubeče srce.

Včasih slišimo: nihče ni nenadomestljiv. Morda to velja na 
delovnem mestu ali še kje. Toda tam, kjer so se v desetletjih skupnega 
življenja med ljudmi tkale vezi, kjer smo imeli koga zares radi, tam tega 
človeka ne more nihče nadomestiti in zamenjati. Vsakdo  je enkraten 
in nenadomestljiv. Kajti vsakdo, ki je prestopil prag večnosti, je vzel 
s seboj tudi košček našega srca, če ne kar celo. Za tiste, ki so izgubili 
ljubljenega človeka, se življenje že tu spreminja v življenje z rajnimi. Koliko ljudi je, ki vsak dan poromajo 
na pokopališče! Kako bi namreč mogli pozabiti tiste, ki smo jih imeli zares radi?

Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav so odšli od nas. Vez med njimi in nami 
ni nikakršen medij ali kanal, temveč Božje življenje, ki nam je skupno. »Kdor vame veruje, bo živel, tudi 
če umrje,« nam sporoča Jezus v Janezovem evangeliju. Spet jih bomo našli, kajti ljubezen je močnejša 
od smrti. Drug drugemu smo toliko bližji, kolikor bolj vsi iščemo Božjo bližino.

Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in brezčutno pozablja na mrtve in nas 
dobesedno trga od občestva z njimi. O rajnih in še posebej o smrti se neradi pogovarjamo. A v tem 
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pozabljanju in izrinjanju je nekaj globoko nečloveškega. Pomeni namreč, da pozabljamo in izrinjamo iz 
zavesti preteklo trpljenje in s tem izničujemo njegovo vrednost.

Ne pozabljajmo rajnih! Živijo, ker so odšli domov k Stvarniku, ki je Bog živih. Upajmo zanje in tudi 
zase! Njihova smrt je bila rojstvo za večno življenje, ki je nam zemljanom še nedojemljivo. Niso umrli, 
ampak so bili kakor zrna posejani za prihodnjo žetev, za večno poletje, ki pride!

Povzeto TV Slovenija – Ozare, 1997

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA - NOVEMBER 2019
DAN PRAZNIKI, DOGODKI MAŠNI NAMENI

PE
1. 11. VSI SVETI

8.00 za pok. Meletove, Klamerjeve, Turkove
10.00 za starše in Franca Mevca
15.00 – sv. Janez za Franceta Branislja in pok. Obreza
18.00 za žive in pokojne župljane

SO
2. 11.

Spomin vseh vernih rajnih
cerkev in učil. ureja 1. skupina

7.00 za pokojne
8.00 – Dol. vas za pokojne
17.00 – sv. Janez za sorodnike, dobrotnike in duše v vicah
17.00 – Dol. Jezero za Jožefa Šparembleka
18.00 - Martinjak za pokojne
18.00 za pok. iz družine Martinčič

NE
3. 11.

31. NAVADNA
ZAHVALNA

8.00 za Cirila Lunka
10.00 za Janeza Šparembleka
11.00- Podslivnica za Ludvika Prevca
18.00 za ata Jožeta Mestka, obl. 

PO
4. 11. sv. Karel Boromejski

7.00 in 18.00 za zdravje po namenu
 za žive in pokojne župljane
  za zdravje in v zahvalo

TO
5. 11.

7.00 in 18.00 za Matildo Petrovčič
 za pok. iz družine Rožanec (Brezje 10)
  za Marijo in Jožeta Kristana

SR
6. 11.

7.00 in 18.00 za Staneta in Jožefo Malc
 za Marijo Žurga
  po namenu

ČE
7. 11.

7.00 in 18.00 za Ano in Antona Mozetiča, obl.
 za Anico in Radota Vipotnika
 za Tanjo Koren

PE
8. 11. 2. zakonska

7.00 in 18.00 za Toneta Urbasa
 za Franca Leskovca, obl.
  za Franca Zakrajška
10.30 (dom)    

SO
9. 11.

Posvetitev lateranske bazilike
cerkev in učil. ureja 2. skupina

4. zakonska

7.00 in 18.00 za Ivanko Turšič
 za Stanislavo Turk in Andreja (Zelše)
 za Marijo Mulc

NE
10. 11. 32. NAVADNA

8.00 za Jožeta in Ivano Stražišar in starše Martinčič 
10.00 za družino Kebe
11.00 – Dol. Jezero za Ivanko in družino Godeša
18.00 za žive in pokojne župljane
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PO
11. 11. sv. Martin

7.00 in  18.00  za Andrejo Zupan
 za Jožeta, obl. in vse pok. Udovič in Novak
  za Antona in Francko Jamnik

TO
12. 11. sv. Jozafat

7.00 in  18.00 za Alojzijo in Franca Medena
  za pozabljene duše v vicah
18.00 – Dol. vas za Marijo Obreza, 30 d.p.p. 

SR
13. 11.

7.00 in  18.00  za Ano in Jožeta Šusterja 
 za starše Mikše
  za Janeza Sveta, obl.

ČE
14. 11.

7.00 in  18.00 za Alojza in Marijo Mlinar
 za Francija Ošabna
  za Tanjo Koren

PE
15. 11. 7. zakonska

7.00 in 18.00 za Jožeta Turšiča
 za Angelo Rožanec, 30. d.p.p.
10.30 (dom) za mlado družino

SO
16. 11.

cerkev in učil. ureja 3. skupina
5. zakonska

7.00 in 18.00 za Vero Miklič
 za Pepco Potočnik
  za Hedviko Čuk

NE
17. 11.

33. NAVADNA
Svetovni dan ubogih

začetek tedna zaporov

8.00 za Ivana Jadriča
10.00 za žive in pokojne župljane
11.00 – Martinjak za pok. iz družine Rožanc (Martinjak 12)
18.00 za Jožefo Udovič 

PO
18. 11.

7.00 in 18.00 za Vido Filipčič
 za Slavko Kraševec
  za Lojzko Čulibrk

TO
19. 11.

7.00 in 18.00 za Marijo Ronko in starše
   za 
17.00 – Dol. Jezero za sina Jožeta Mestka, obl.

SR
20. 11.

7.00 in 18.00 za Minko in Valentina Šubica
  za zdravje in v zahvalo
 za Janeza in Marijo Urbas

ČE
21. 11. Darovanje Device Marije

7.00 in 18.00 za duhovnika Borisa
  za Matija Marinček, obl.
  za Ivanko in družino Godeša

PE
22. 11. sv. Cecilija

7.00 in 18.00 v čast Mariji Pomočnici za uspeh pri študiju
 za Hedviko Čuk
   za Jožeta in Rezko Martinčič
10.30 (dom) za Tilko Petrovčič 

SO
23. 11. cerkev in učil. ureja 4. skupina

7.00 in 18.00 za Jožeta Zakrajška
  v zahvalo Mariji Pomočnici
    za

NE
24. 11.

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

začetek tedna Karitas
Spominski dan Marije Pomoč.

8.00 za Vladimirja Levarja, obl. 
10.00 za Konrada in Bojana Majerja, obl.
11.00 – Podslivnica za Jožeta in starše Oblak ter Danilota Teliča iz Otonice
18.00 za žive in pokojne župljane

PO
25. 11.

7.00 in  18.00 za Franceta Brzka, obl. 
  za Angelo in Edvarda Furlan
  za pok. starše salezijancev
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TO
26. 11. sv. Vergil in Modest

7.00 in 18.00 za Ano Šuster, obl.
  za Jankota Tavčarja, obl.
   za Blanko Tomšič

SR
27. 11.

7.00 in 18.00 za družino Ošaben
 za Valentina Koren, obl.
  za Ludvika Urbasa, obl.

ČE
28. 11.

7.00 in 18.00 za Franca in Ano Otoničar
   za Marijo in družino Simičak
   za Janeza in starše Šparemblek

PE
29. 11. 1. zakonska

7.00 in 18.00 po namenu
   za mamo in sestro Jožici Žnidaršič
 za Frančiško Boštele 
10.30 (dom)  

SO
30. 11.

sv. Andrej
cerkev in učil. ureja 5. skupina

7.00 in 18.00 za Bibiano Bavdek
   za Ivana in Zorko Kraševec
     za

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjene štiri maše, po enem od namenov mašujejo duhovniki na Rakovniku. 

NE PREZRITE
1. november – Vsi Sveti, na pokopališču pri sv. Janezu maša ob 15.00 in nato molitve na 

pokopališču. Ob 17.00 v župnijski cerkvi molitev  rožnih vencev.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in 

molitev za rajne. Popolni odpustek lahko darujemo za naše rajne, če opravimo spoved, prejmemo 
sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo Vero in Oče naš po namenu svetega očeta. Prav 
tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra. Odpustek lahko 
namenimo rajnim, ki so še v stanju očiščevanja in jim lahko pomagajo tisti, ki so že pri Bogu in mi, ki 
še romamo po zemlji s svojimi molitvami, darovanimi mašami, dobrimi deli in odpustki, sami sebi 
namreč ne morejo pomagati. 

3. november – Zahvalna nedelja
8. – 10. november – duhovni vikend za birmance, molimo zanje
14. november – Karitasov večer; ob 18.30 v SMC-ju predavanje 
17. november –  Začetek tedna zaporov in Svetovni dan ubogih
22. november –  Sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe
24. november –  Začetek tedna Karitas
8. december –  Miklavževanje za otroke v župnijski cerkvi ob 15.00
15. december –  Predavanje za starše po deseti maši: Gregor Čušin
17. maj 2020 –  Prvo sveto obhajilo
31. maj 2020 –  Birma


